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আচ সরকার কু 
সম্পাদিত ।. 

২. টি প্রথম বৃ মের লেখকগণের নাম |. 

ুজ বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়... পয বীরেঙ্গর পাড়ে. 
,»  হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ » .জানকীনাথ চট্টোপাধ্যা 
». নবীনচন্ত্র সেন ৯. তিনকড়ি মুখোপাধ্যাক্স 
৮». তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৯. হেমচন্ত্র মিত্র 
» চন্দ্রনাথ বস্থ 7 ৯, নরেক্রনাথ বন্ধু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর » “ষঠীদাস বন্যোপাধ্যায় ৮ 
১১ হীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: ৯. রামগতি মুখোপাধ্যায়, 
৮. যোগেন্দ্রচন্ত্র ঘোষ, , ৮ চিরজীব শর্মা 
,»» চন্ত্রশেখর বন্থ ৯. দীনেশচন্ত্র ষেন 
» নীলকণ্ঠ মজুমদার. "৯১ তারণবন্ধু ভ্টাচার্ধয 
*. দেবেজ্্ বিজয় ব্থ .. . ৮ মোহিনী মোহন দত্ত ' 

:» কালিনাথ দত্ত... ৯. গ্বোপালচন্ত্ সৌধ. 
৮». রজনীকান্ত গুপ্ত. ৮. বসিদ্ধেশ্বর রাস ৮. 
০. কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়: 0, ১৪ এহেমচজ্্র ঘোষ 
৮» তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৮. গোবিনাচন্্র দাস 

৯৮ প্রমথ নাথ বস্থ 8, ৪০, সি % রা ,'প্লাবিদ্দমোহন: রায় 

-». ঈশীনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 787 িকলাল রায় 

৯. ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়... 4 | 51 'বামদেব-দত্ব 
৯. কালিখর বেদাস্তবাগীশ , ঈশানচন্্র বস্থ 
নি ইন রোগা. রং  প্রভী ৪১০ দেবী 

০১৬, 1 
৪২ ১ নং গর সী, সার্ধারণী প্রেসে উদাস ্  বারা 
8 বুজি ও প্রকাশিত... 

৯ পপি 

জন স২৯২ সাল।:: : মৃষ্য তির টা মা ্। 
বড রে 
গৈ 





ই তহিন্ু সমাজ, 
রঃ পরিবার মাঝ) "-. 

| * গৈরিক বং বসন. পরি, 
মতে বাল শিব রড 

তি গন্ধময়ী! নারী, তাঁকি' খ জান না? ঈসেই করে ধর্থের গ্রচীর1। 
কেবল ভাষার চোটে, -:1"7. আটা? 'ড়ে নদ ছেলে দেখাও, 

শী কেবল কথার জোটে, রঃ .. আন । 
পগার জাকাবে বলি,সত্য কথ! মান না।ধসকলকে ছেড়ে তর চুড়ামণিকে টান 
'আটকৌড়ে বাটকৌড়ে (নব)জীবন ভাল?” “" . নাহি কিছু: সখসাহস, ক. 
সম্পাদক গালি দিয়ামনের ছঃখ ঢাল। নৈতিক ভীরুতা'বশ;:. 

চিরকাল গেল বষ়্ে, : 1... জনগত স্বতন্ত্র না, 
এবে যারা প্রৌঢ় বয়ে, _.. ঘের আত্মস্তরী তায়) 

অনুবাদকেরে সাথী করি),  শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রাদায়। 
পড়ে মনুসংহিতা, সৎ্কন্ম্ে কেবল বালাই 11. 
অথবা ভগবদগী তা, আটকৌড়ে বাটকৌড়ে আপ্তসার কর, 

তারা ধন্ম প্রচারক ! মরি! নবভীবনেরে রেখে, শিক্ষিতকে ধর | 
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে, ছেলে ভাল + 'রিধবার ব্রহ্মচধ্য, 

আছে ?]' চু তত ু ভাশ্চ 

গ্রচারকে' গাঁলি' দিয়া ভারতবা দী নাচে 11: ০ পি রর এ থা বিক্! : 
পুণ্যভূমি খারাণসা, রি 

ৰা 
ধিক্ তব শিক্ষার, 

অননসত্রে অন্র
া'শ ৮) 

রঃ 

রা _ পিক্ হব দীক্ষায়/ 
রি ধ্যংশ কার অঙগুই বার,  শীরনেতেতধিক ততো ধিক্।] 
বুদ্ধি। * *-্*:% ক % ্ ্গ নবজীবন-"-রঁুলুাহীু্া | 

সম্পাদক, 'বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধন্মের:| :. ৬ আধুনিক ধন্ম প্রচারক ঈক্কফ। 

প্রচারক, আদর্শ নায়ঞ্ নায়িকা: রাধা-: সস্ভবত (প্রৌট বয়সে কৃষ্ট অবা- ' 
কৃষ্ণের উপার্সক, হিন্দুধর্মের উত্াপক | কর সাহায্যে কিয়দঃশ মনুসংহিতা. 
মহাশয়'ঘে অতি স্থচতুর লোক, তাহা বা. ভগবর্দশীত1 পাঠ ঝিাছে, 

না বপিলেও চলে? অতীত নতুবা পুণ্যভূমি বারাণসীর অনসত্রে 
* “একথা ্ যিল বলেন, ঠিনি হয়, (ক্রিয়ৎকাল দেহ পু হুইয়া গৈরিক + 

সাধারণ ঃণহুন্দু - সমাজ ১৪ হিন্দু বসন পরি নপূর্ব্বক ধন সমুদ্ধরণার্থ ব্রতী. 

পরিবারের কথ কিছুই জানেন ন1).; হইয়াছেন ।”[ভারতবাদী ১৮ই ষ্ঠ] 
অথবা জানিয়া-শুনিয়া শাষার চোটে, 1 প্সৎসীহসের পরিবর্তে নৈতিক 
কল্পনার তরঙ্গে,পসার জাকান র লিভ ভীরুতা, জনবিশেষের স্বাতত্র- রক্ষার 
সত্যের অগলাপ করেন ৭ &%+ %%ক পরিবর্তে: গোর আত্মস্তবিত] ইতাদি” 

(হিন্দু) রয়ণীগণ সর্ব গ্ুকার, পরতিগন্ধ | (বিশেষ দোব-. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
হইতে মুক্ত. থাকিনলা নিফাম হ্ইয্া জীবনে পরিলক্ষিত হইতেছে 1” [নব-. 

্রঙ্গচর্্য. ধম, পালন: করিতেছে;..এ | _মেদিনী। শ্রবন্ধ' তুমি না শিক্ষিত বুক 

অসস্ভব রথ প্রচারকর কেমুন কিয়! 1 2 ক ি* ৯ বিধতা বালিকার বিবাহ, 

উদিত পারি, ন্ ক র্ রী । (দেওয়া ন্যায়. হাহ; ্ধ-১ ূ 



আটকৌড়ে বাটকৌকে ছে ছেলে আছেড শট রা 5 ভ্রপহত্ত্তা পাপকর্, - 

টা দায়ে,এবার শিক ০১) .. :. বঙ্গে সনাতন ধর্ম, 
5 আপনারা ভোগন্থখে, : 0... ব্যাথা পুন হে সভার, 
টা র্যা? দেখি সুখে মুখে যে -জ্ুকুলীন বংশজাত, 

1০1 বিধবার বল ঝ্রুধচর্যয। 

2 লঘুচেত স্বাথপর, ৪. 7. 
কাপুরুষ -_পামর, ও _আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে ভুল ঘর 

.. এই তৰ শিক্ষা পারম্প্ |* লেখককে ছেড়ে দিয়ে সভাপতিকে ধর।, 

আকড়ে বাটকৌড়ে নবজীবন আন/গদ্যে পদ্যে কুলোরবাদ্যে বাঙ্গালা হুল 
একজনকে ছেড়ে দিয়ে দশ জনকে টান স্কুল; 

|  শকুন্তল! অভিজ্ঞান, ূ বঙ্গাক্গনে প্রলয়্ের হুয় যেন ' তুল। 

জয়দেব গীতিগান. ... 'স্ম্পাদক লেখকের, প্রচারকের আর। 

পড়ি কর. শান্তর বিচার | [করমেতে হুইল এবে তরিকুল উদ্ধার । 
স্বর্গের দেবতাগণ, 1৪শষে বঙ্গবিধবার হইল খোয়শর, 

২ পদক্ষেপে কু্ঠ হন, প্রমাণ হলো ঘরে ঘরে হয় ব্যভিচার । 

_ নির্জোধের সেথা অধিকার | 1 +শতেকে, নিরানববই বিধবা অসতী, 

৬ বাটকৌড়ে ঠেলে মাছে ভাল? চীৎকার বলিল বঙ্গে “পরীপৃষ্ মহামতি, 

ছেলের মার কৌলছুড়ায়ে, দেবানন্দ শাস্তিপুর নাম মাত্র সার, 

ছেলের বাপের মুখেঢাল। : সাব্যস্ত: সমত্ত বঙ্গ মেছুয়াবাজার । 

ক্র অবলম্বন করিতে শিক্ষা দেও? শেষেতে সিদ্ধান্ত হল মিলি. বিচক্ষণ, 

বলিয়া চীৎকার. .করেন, স্বদেশ ধক্মদেশে : সুজাত নাহি. একজন। 

সিদ্ধান্ত তবু ক্ষান্ত নহে গণ্ডগোল; 
. হছিতৈষী থলি বুক ফ,লাইয়া চলেন, ্ি লিনা বুধ শাটকৌড়ে বাউকৌড়ে চারিদিকে রোল, 
আপনাকে, আতি. জুশি ক্ষত লোক! নর 

কবি কহে না মিটিবে মিঠাই ন1! পেলে 
.. বলিয়া মনে করেন" ধিক, ঈহাদের 1 [গিনি বলে এই" লও হাতে হাতে পেলে। 
- শিক্ষা, ধিক ইহাদের জীবন 1” এ ও |. 
চি, [তোমাদের গালাগালি আমাদের বর। 

র “বর্তমান বঙ্জসম মজে এক খু ৃ 
আশীর্বাদ. করি এবে, সবে যাও শ্যর। 

রি ৮ নিহীন এতে ধা: ঘরে
 গিয়া] গ্রালাগালি কর মনের আশে, 

১ পুরুষ লোক বসির, [)ঙাহলাদে হাসিব সবে ভল্লাদের ভাষে। 
যাহার: (সেইরূপ প্য়ের উপর পা) রর 

1 বসিয়া. উ উৎকৃষ্ট ভোগসুথে নং শা ৭ ২ মা রি 

নি থাকিয়া, দুঃখিনী হিন্দু ব্ধি- ক তি: ৃ হাহা, তাং) 
তত 

হারিশকে উপদেশ দিতেছেন, তোমরা]. পু 

চর কর; হ্গচর্ধ্যের সমান গুণ: না: কথায় বলে যেখানে রি 

এই? জৈষ্ঠ, পতাকা, [ দেবতাগণ, পাদ্রক্ষেপ ক
রিতে কুষ্িত. : 

৭ এভিস্ঞান: শকুন্তলা! উত্তর | হন, নির্ষের্োধেরা. সবেঙ্ধে সেম্থানে 

এম; ্রিত; ক্য়দের গ্োদ্ষামীর, গ্রন্
থ: শিয়া উপস্থিত, হয 1. | নন

্দ 

শাঠ করিয়। 'শান্জালোচনা ূ তই শে টা | 

ূ এম এ উপাধ্ি-গত, . 4 
সভাপতি থাকিবেন হায়। 



গা 

৪৫০ ৃ 

বিষয় নি রা. 

অন্ধকার ক্রোড়ে ,.. .. 
অপূর্ব বৈরনিধ্যাতন, দি টু 

অবতার বাদ ৮ ০০, 
আকাশ-_ (দা) রর... 

আত্মদান--. (পদ) ... 

আমাদের অধীনত '':. ৫০৫. 
র কাশী স্তোত্র-_-পেদা) ৮ | ২৮১ গ্রতিধ্নি- পেদ্য) -.. ৫৩২, 

কুঞ্জ সরকার ৮ ২ *** (৪৩১২০ (প্রতিমা . ৮4 ৩০২. 

কুলীন পর্বী-- (পদ), | ৬৭, প্রাচীন কলিকাতা ৪00008৫৭ 

কেন লেখা হইল, না *'. রঃ ৬৭৮ | বঙ্গে ইংরাজ অধিকার হট ৯১৬৭৬ 
টায় প্রলয়াগি. ৮: ৫৬৩ বড় গানয়প 82 08৯১ 

চক্্রীলোকে . . ৮5 ৯ | [যদ রসিক. নী ৪৮৭ 
চাকরি পা. ০. | বং নিতে 

জননী কোথা পেদ্য) ৬. 
শ 'জাতি-শক্তি রঃ রা | 

জাতীয় গৌরব. .... . 
আবী তীরে (প্দা) ৯, 

তত্ববিদ! বা থিসফি ... ূ রে 
তিগুণ ও স্থ্টি. ৬২৪৬৮১ 1২৬ (বিবাহ নিজ: রে ৬৪২. 

তেত্রিশ টার দেবতা রর ২২৫] বুদ্ধিবধ থা জ্ঞানকাণা এ নে | ৩৩৪ 

 ধর্শ-জিজাসা' .. ..৮. ৰা রঃ .. [বৈষ্ণব কবির গান, ১০২ পক ই. 

: নদী কচ) . ড় রর ৭১১ টব তব রি ৮১২৮৯৩৩৪৬৬৩, 

-,মবজীবনের গান পে)” রঃ ৫২. ব্রত তত্ব. রি ১০১২৯১৯৩২৫৭, 

 নধজীবনত (পদ্য), রে টা রা ১১৪: 1 ভক্তি নি ৯৯ (টিনা 

 নিকজীবনের মাঃ চীনা ৯) পদ ছা সহি 

রে 
| ৪৪৬ 

ৃ $২১1৬৭৫, 
ু রা অবতার তত্ব 8 ৩৭৭ 

| প্রকৃতির গীত-_পেদ্য)4 ৫৮৪. 

নি 1 

২ রা শ&৩. 
৯. 145 * ৫8 3 ধু 



বিষ 77550. তম] রি... ্। 
র্ 8 ভা সিংহের জীবনীষ্প রা ৫৭], শিক্ষা ভু 7825 8২০ 

রঃ ভারত ভ্রমণ রি রর শ্যেন কপোত ও শাঈটলক, ১০৪ 

7 ভারতে ত্রিটিশাধিকা] ১৩৪৫ [ঝড়িশোপচারে পুজা" ,,... ১৬৯, 

রা ভারতে ইংরাজ রাজ! 08৭৯ | লক্র্ষণাগি. : - ০৭, রে ৩৯৩ 

. ভারতের রাজী পদ, ৩৬৬ সঙ্গীত গার নি ৩৯৪ 

্ ভারতীয় ও বৈদেশিক সুশ্মতয 8৮৫, সমাজ শরীর রি [৩৫1৬৫ 

ভারতীয় ও বৈদেশিক স্থুলতত্ব ৬৪৯ সর টথাস রোর দৌত্য ২১১ 

: ভালবাসা 1. ক 885. সরল বিশ্বাসের উপাসনা . ৩২৭ 

রন ভূগর্জনত অধি ১ 2 (৭৫5. সর্ষপ মহাত্্য . **, . ৪ ৬ 

মদন পুজা . উহ রে পত সিংহল যাত্রা ২৬1৮৬1:৫০1২৭৩1৪+ ৫ 

মনুষ্যত্ব না. ১ ৬ |জুখ 208 ২৩৮ 

ূ 'ম্্বকথা ূ 4 ২০৪২৮২ হচনা | ১ 

মহৎ কুরে প্রতি রঃ ৃ -. ৬৫৪ স্থন্দরবনে ব্যগ্রাধিকার ৪৯৯ 

মহাশক্কি রর ৩৪৫ নোহং 0০৮ ৬০৫ 

র মানুষ কি স্বাধীন? ১85 ০১8৮৯ ক্রান্তি তত্ব 0 ৬৬৮ 

মৈত্রী ৯: 1১৮ :0৭১৩ | ভ্ুমান চরিত (পদ্য)... ১২৫. 

| উর পথের. কথা ূ তি হস হিন্দু ধর্ম, ও হিদ্দু সমাজ ১৭২ 

রাঁজপদ ও অর্ীনতা *- ০৫৩৯, হিন্দুধর্মের নবজীবন .. :৪৬৬।৫৩৭ 

রঃ 'রাছ ও কেতু .. টা ৭৫৭ | রর হিন্ধৃবিধবার আবার বিবাহ 

রর পণ উৎসব - “ভারতের নিদ্রা তু ৩৮৯ [ওয় উচিত কি না ৬ ৬৮৯/৭৬৬ 

মি ছুতোম পণ্যাচার গ্রান নে) ৯৮ 
রি শা তন ক্রেল জ্বর: ৫৩৫. ্ ুযের নিবেদন ূ টি 



_ বর্ষশেষে ছুই একটি কথা |. 
নবঙজগীরনের একরৎস্র পর্ণ হইল। ষ্্ই একটি কথ! বলা আবশ্যক। 

_ বড়ই আহ্লাদের কথা, সকল, সম্প্রদণঠর জুলেখকগণই ন্রজীবন পোষণ: 
, করিয়াছেন, আর ও. আহলদের কথ! সকল: শ্রেণীর পাঠকেই, আগ্রহের.সহিত 

:. নবজীবন গ্রহণ করিয়াছেন ।:. লেখক পাঠকের»  মধ্যাদায় আজি আমরা 
অকিধ্চন হইয়া, মর্ধ্যাদাবান, রা ৫ 
এত আহ্লাদের কথায় একটু বিহাতের কথা আছে। জনকত লোক 
হাতি হইতেই আমাদের; উপর বিরূপ |. ইহার কথার" কর্ধায় আমাদের 
উপর, সাম্রদারিকহার কলঙ্ক আরোপ করিতৈ যত্ববান। আমর! উত্তরে :. 
মুখ ফিরাঈলে, বলেনঃ এই চদ্লি তিরবতে) ইহারা এবার বিয়সফি হইীকে। 
পুর্বমুথ হইলে বলেন, এ দেখ বুড়া খষিগ্নণের না বুঝিয়া অনুকরণ করিতেছে, 
পশ্চিম মুখে ফিরিলে বলেন, এইবার ইহারা মক্কার গিয্প! ফতোয়! পড়িবে, 
দক্ষিণমুখ হইলে, বলেন-_যাকও এইবার ইহারা যমাপয়ে গ্রে | .* 

এরূপে অগ্কুশ ইঙ্ষিত দেখিয়া আমাদের উপর ধাহ।র সাম্প্রদায়িকতার 
কলঙ্ক আরোপ করিতে চাহেন, আমরা তাহাদেরই- নিকট আমাদের দীর্ঘগীবন 
কামনা? করি; কেন না সেই দীর্ঘজীবনই, (কেবল তাহাদের অনর্থক আশঙ্কা! 
তিরোহিত করিতে পারে । ভগ্ববানের ভরসায় তাহাদের শাপে আমাদের 
বর হইবে। | 

ক্রটি আমাদের বহতর হু যাছে) ১ইবার কথা বটে, কিন্ত পার রা ৃ 
নুহে; আমরা সকলের নিকট সেই অসং খ্য ক্রটিরজন্য মার্জনা প্রার্থনা করি। . 
একটি কথা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক; “ব্ডু গল্প নত" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ 
জন্য, আমর] সত্য সত্যই ছুঃখিত। অনেকে ভাসা ভাসারূপে” প্রবন্ধাট 
পাঠ করিয়া মনে করিয়াছিলেন, যে তাহ।তে সম্প্রদায় বিশেষের উপর অযথা " 

লক্ষ্য াছে; একটু ভাল করিয়া দেখিংলই, সকলে, বুঝিবেন? সেন্ধূপকোন লক্ষ্য . 
নাই; জুতরাৎ আমরা সেজন্য দুঃখিত নহি স্থারূ চি কুরুছিৰ কথা ভুলিয়া! 
কেছ কেহ ভ্রকুটি করিয়াছিলেন; ঘেজন্যও নহে, 1. তবে গলটি যে ইংরাজি. 
গল্পের অনুবাদ তাঁছ! আমরা প্রকাশের সময় ধরিতে পারি নাই. জজ্জন্যই 

ছুঃখিত ) (ধরিতে পারিলে ওকপ গল্প কখনই নবজীবনে গান সর না 

টকৌড়ে 
আটদিনে রা নন আছে পু্ববাগরে/াপে গালি দিয়া করে ছেলের আলীর 
নবজীবনের আট.কৌড়ে হল' সম্বৎসরে [মাত্ববন্ধুর খোয়ার করে যার. যত-বাদ্।, 

- আটকোৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভাল?চীৎকারে ধীৎকার দেয় ছন্দে বনে আর,. 
ছেলের যার কোল টি | টিনারালাড। ফেলেদেয নস যু রে 

7 . ছেলেরবাগের যুখে ঢাব। রা 22 48 পার । 

: নবজীবনের আঁ 



: অন্তাদরে কন্তাপেড়ে লম্বাকৌ্া দোল, 

ও আল উৎসব কার কৌ ছেলে লি ক, 
২ এটি 5 

রঃ তবে, টং ন্বাগণ কুলো, 'ছড়াও ধুলো 
টু | যাও লেগে তেগেতেগে € ৰে গ্রখানৈ ঈলড৭ লঈ্ক-বাস্পে নাচ; ৃ 

দর বাজাও কুলো, ছিড়াও' ধুলো,” রি এ গালাগালি, টলাঢলি- কর মনির হাসে, 

". লম্ফে ঝন্প্েনাচঃ ৭: রি আাহলাঁত হীর্সিব মোরা'জলাদের ভাষে 

. গালাগালি চুথকালি ফর মনের, আশে আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে-আছে ভাগ 
টা আইলাদে হালিব মোরা জল্লার্দের ভাষে।, “ছেলের মীর কোল জুড়িয়ে. 

নবজীবনৈর আটন্টৌোড়ে পড়ে গেল, ধুম, ছেলের বাপের সুখে ঢাল ।' 

“চারিদিকে কুঞোবাজে ধুড়মত, ু ড়ম, রি নাহি বোধ মাঁনামান,, 

ই হুলস্থল €চালপাড় হয়. বঙ্ষভূম। কেবল অসত্যপ্রাণা 

সেই রবে ভেঙ্গে যায় কুস্তকর্ণ ম্বম | .. নিতাস্ত' নীচার্থ লঘুচিত্ত। 
অঙ্কে -বজে রঙ্গে চক্ষে নানারূপে আজি] ভাষাকে সাজার সাঞ্গে, | 

_ বাহিরিল শক্রমিত্র নানা বেশে সাজি ||... অলঙ্কারে, ঘপে, মীজে, 

নেংটা পরী কন্ধে লয়ে রুচির বাহার দিয়ে এসব লেখক'বেশ্যাবৃত্ব1*.. 

. জঙ্গনেতে সঞ্জীবনী-এলো সঙ্গী নিয়ে, আটকৌড়ে বাটকৌড়ে (নব)জীবন ভাল 
এম এ বি এল এলেন কত উড়ায়ে পভাকা। পাঠকদের, প্রীণজুড়ায়ে 

ভূবন বিখ্যাত চিন্ত অঙ্গে আছে আকা | লেখকদেরস্উপর ঢাল। 

. সঙ্গে তার শাস্তী মিস্ত্রী উন্জী কারীগর নবজীবন সম্পাদক, 

' . সাম্যভাবে কাম্যলাভে সব ধন্ুদ্ধর.| রাধাক্ষঞ্চ উপাসক, 

" কাঁসাই ভাসায়ে এল নবীনা যেদিনী _ খেলে সেই সুটডুয় খেলা, 

, ভানৈত্ করেছে মাটি তনু তেঙ্গপ্দিনী ; হিন্দুধস্্ উখাপক, 
_. বিদ্যাভূষণ শুষ্টাচার্য আসি উপশ্থিত,] .. বিষু-ধন্ম প্রচারক আক কপর্দার স্বতি প্রমাণ: 'সৃহিত | 8: কণিক মাকিয়াবেলি চেলা। 1 
:. সুরভি আইল মু ক দাফৌডে বাট কৌড়ে,(নব)জীবন ভাল 
রঃ _নীলপাড় লাগায়েছে : গরবের..ভরে।, পাঠকদের কোল জুড়ায়ে, সম্পাদকে ঢাল! 

্ ? * “কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে.বঙ্গীয় 
এত, সস্ত' আর. নাই”), অহরহ, বোল | পাঠক সমাজ এ এইবূপ, কুলটাবৃন্ত) লঘু 

- হাটু পাড়ি হামাগুড়ি এলো ভারতবাসী' চিত্ত, আত্ম, জন্মান-বোধ- হীন, লেখক- 
তেই তেই থে থেই গালি দেষ্ট হাসি গ্রণেরই আদর ও প্রতিপত্তি 'বেশী 1” 
্ পাদমূলে বসি - কেইবশিক্ষা লশ্তত গিয়া, |: ০ ৯গ্রতিববদ, নবদ্রীবন.. সম্পাদক ও 

শুরু গালি দিল. এবে গুরুকে, লাইয়। |] বিধবা বিবাহ। আলোচনা, কাল | রর্যাডা নর. যা প্রকাশিত |... .,... 
১ 4 ধণআর, একটি বিষয়: অক্ষয় 

॥ [বুক কন্গ্রাঢুলেট করিতে ইচ্ছা 
1 হয়। সেটি অক্ষয় বাধুর হুগদর্ণিনী 7 

সদ দিনে কাওজ্ঞান নাহি 
গলা, উঠে মখ ছুটে লাক টুটে এবে) 

ম্বন যে বা গালি নবি ডর বি তবে।: রর ৃ ক ম্যাকিয়াখেলি পাহদারিনী 



১ম ভাগ | ] | শ্রাবণ ১২৯১ না [ ৯ম সংখ্য! । 

সূচনা। 

. যাহ! দকলেইবুখেন; তাহ! হা বুধাইিতে যাওয়া যোরতর বিভা জানিক়া ডে 
গুনিয়া সে বিড়ম্বনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন দেখি ন1। স্থতঙধাং 
বঙ্গভাষায় আর একখাঁনি উচ্চ-মঙ্গের সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়া, যে 
এই সময়ে আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আর নাই না তবে [আর ূ 
বলিবকি?. বলিবার কথা অনেক আছে । টা রঃ 

আর একখানি উচ্চ- “অঙ্গের সাময়িকপতরের পরশ্েষন আছ রা 

কিন্ত এত দিন ধরিয়া, যেভাবে সাময়িক, পত্রী সকল চলিতে ছিল,. সে কূপ | 

পত্রেই কি বর্তমান বাঙ্গালির অতাঁব পূরণ. এবং মাননিক তৃপ্তিমাধন 
হইবে. আমাদের তাহা .বোষ্ধ হয় না। বার শির হক্ষেব্যুগাত্বর 
উপস্থিত। যখন তন্ববোখিনী প্রকাশিত হয়, সেই. এক যুগ বিৰিধার্থ 

সংগ্রহ, আর এক মুরগাও, বব্দর্শন প্রভৃতির আবির্ভাবে তৃতীয় মুগ ঃ" এখন 
আবার স্তর উপস্থিত । নূতন দিকে বাঙ্গালির দৃষ্টি পড্িয়াছে ॥ বঙ্গবাণী : 
নূতন. অভাব: অন্তর, করিয়া, "অভিনব. পথে অগ্রমর হইতে উদ্যত)... 
বাঙালি আজি কালি নব, উৎসাহে উৎসাহিত. আমরা এই উৎসাহের 
উৎ্মরে যেগ-দান করিতে সংকর করিয়াছি । - আমর বিবেচনা কৰি... 



বি নবজীবন |, 

| ছেছি, এই কথাটি একা ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য । 

০, আরও দৃশবিধ কারণে আমর! এই কার্যে ব্রতী হইয়াছি, কিন্ত সে সকল 
কথার বোধ হয় কঁফিয়ৎ না দিলেও চলিবে 

 ভারতবাসী চিরদিনই ধর্মরত-।: পাশ্চাত্য সভ্যতা আলোকের গ্রতি- 

বিষ পাইয়া প্রথমে ভাঁরতবাদী ধর্শের নাম লইয়া! গাঁতোখান করিল । ধর্মের 

কথাই কহিতে 'লাগিল। ষ্টানের একেখ্বরবাদের কথা শুনিয়া আপ- 

মদের প্রাচীন বৈদাস্তিক এবং তীন্ত্িক একেস্বরবাদ গৌরবে প্রচার করিল । 

মহাত্মা রামমোহন রায় অবস্ঠীর্ঘ হুইলেন। দেশীয় ও বিলাতীয় একে- ৃ 

খ্বরবাদে ঘোরতর বিতর্ক চলিতে লাগিল ; ইংরাজি ও বাঙ্গালায় কত্ত কত্ত এ 

র্পুস্তিকা প্রচারিত হইল। আন্দোলনে বাঙ্গাল! মাতাইয়! মহাত্মা স্র্গা- 

_ রোহুণ করিলেন ) বঞ্চাবাত্যা থামিল ) তরজ কমিয়। আসিল; কিন্ত শ্রোত 
চলিতেছে । সেই শ্রোতের বাহিনী-_তত্ববোধিনী। স্থতরাঁং প্রথম প্রথম 
তত্ববোধিনী, কেবল ধর্ম কথাঁতেই পরিপুরিতা । আমাদের দেশে কিন্ত 

প্রত্বতত্ব একটু না! বুঝিলে নম বুঝা কঠিন; কাজেই তাহাতে প্রত্বতত্ব 
আসিল) ক্রমে দেহতন্ব, প্রাণীতত্ব, জড়তত্ব আসিয়। পড়িল) চারুপাঠের - 

 জ্রণ তন্ববোধিনী-গর্ডে বর্ধিত হইতে লাগিল) যুগ হইতে যুগ্ীস্তর এই 
রূপেই হয়। যুরোগীয় ধর্মহীন, বিজ্ঞান ক্রমেই দেশে আধিপত্য বিস্তার 
করিতে লাগিল? ধর্মের জোত মন্দা হইল, তত্ববোধিনীর তত্ব কথা 

আর কেহ পাঠ করিল না। তত্বযোধিনীতে যে সকল প্রাণীতত্ব, অড়তর 

(প্রকাশিত হয়, তাহাই, মাধারখে পাঠ করেন। টি 
: পদদার্থতত্বে প্রবেশ করিতে 'রুরিতে বাসীর ভুগোঁল ইতিহাসের 

বুুক্ষা হইল) এই দক্ষা নিবারণের জন্যই বিবিধার্থ সংগ্রন্থের. অব- 
 ভারণ1. বাঙ্গালিকে নৃটকা জাতির অবস্থা পর্য্যস্ত, নোবাজেম্বু। দ্বীপের 

_ বিধরণ পর্য্যত্ত,_গুনান হইল) বাঙ্গালি মগধ, কাশ্মীরের ইতিহাস গুনিল, 
.. ক্লাজপুতগণের কীন্তিকলাপ শ্রবণ করিল) )বছুকালের পতিত ক্ষেত্র স্থানে স্থানে 
-ক্ষধিত হইল? জাঁতি-ভক্তি বীজের এখানে' সেখানে অস্কুর দেখা দিল।, 

| াধাসি তখন অন জান লাভ কমি উপদেশ লাতের নয বব হইল 
.. দর্শন এই উপদেষ্টা বন্ধু ভাবে জন্ম গ্রহণ করিলেন। বদর্শন টি 

স্বান্ধ , আর্ধাদর্শন,ভারতী--উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক) ইহাদিগকে কাণে-কলম- 
বেসর! পাখীর কথা রলিতে হয় নাই; জল জমিলে বরফ হয, বুঝাইতে 



সুচনা ]. ৩ 

হয় নাই, ভারতচন্দ্রের জীবনী বা রদ্ধাবলীয়, কেবল গল্প ভাগ বাঙ্গালিকে 
শিখাইতে হয় নাই। বঙ্গদর্শন পরাসৃতি: উন্জতর শ্রেণীর ছাত্র পাইয়া! 
উচ্চতর উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। বঙ্গ রন প্রভৃতিতে বালকের, 
প্রলোভন চিত্র ছিল না, বালকের শিক্ষণীয়/. তিস্থাস ভূগোল ছিল না। 

বঙ্গদর্শনের উদয়ে, বাঙ্গালি-জীবনে, ও. বাধিত আবার যুগ গ্রলয় 
হইল। ৫ ক ৭ 

বাক্ষালি কোম্তের প্রত্যক্ষ রি ভার্ষিনের পরিণাম বাদ, ভর 

সাম্য বাদ, মিলের হিতবাদ ও স্বৈর বাদ, সাং খোর, দ্বৈত বাদ, বেদান্তের 

মায়াবাদ, হিন্দুর অনৃষ্ট বাদ, এ সকলই বঙ্গদর্শন প্রভৃতি হইতে শিখিছে 
লগিল। পাশ্চাত্য সংঘর্ষণে যে জ্ঞান আত্ম দর্শনে উদ্ভূত হুইয়! প্রথমে 
তন্ববোধিনীতে বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশ পু্টিতে জগৎ সংসার 

,ব্যাপিয়্া লইল ) মহতী বিস্তৃতি লাভ করিল। : ব্সদর্শন প্রভৃতি বাঙ্গালিকে 
ন্বর্গ, মর্, রলাতলের কথা গভীর, ধ্যান উপদেষ্টার মত ধীরে 
ধীরে শিখাইয়াছে। জাপানের বাক্সর মত, পার কোষের মত যে 
আধ্যাত্মিক জগতের, স্তরের নীচে স্তর আছে, তাহা, বঙ্গবাসীকে বঙ্গদর্শনই 
দেখাইয়াছেন। . পুরাণে, ইতিহাসে,_দেবতক্কে, সমাজতত্বে, -কবিত্বে, 

সাহিত্যে”_সর্বত্রই যেক্তরের নীচে স্ত্স আছে, র দর্শন আজি বারুবখবর 
ধরিয়া ক্রমাগত তাহাই দেখাইয়াছেন। অর্ধা,: বিশু মহেশ্বর এই 

তিন পৌরাণিক - মহাঁদেবতার অন্তর স্তরে» -ফে, বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত 
তিনটা , জড়শক্তির ভাব - রহিয়াছে, ..ক্-চরিত্ষের  বাহ্যকোষ, ভেদ . 

করিলে, যে একটা মহান্ পুক্ুষ তন্মধ্য হইতে আবির্ভূত হন, পদকে ্ 
আন্ত ক্ষণে দেখিলে, যে একজন মহতী তেগস্থিনী আর্্যরমণী-দেখিতে 

পাওয়া) যায়, দশ মহাবিদ্যার, পৌরাণিক স্তর ভে করিলে, যে ভারতের 
' অবস্থীস্তর পরিণাম বুঝিতে পার যায়, এ সকল কথার উপদেষ্টা বঙ্গদর্শন, ৃ  

বঙগদর্শনই' বুঝাইয়া, দিয়াছেন, যে, পূর্বতন সময়ের জন শ্রুতির স্তর ভেদ 
করিলে, মাতৃস্প্তই কালিদাস? মধ্যকালে হাহা ভারত-কলফ বলিয়া মনে, 

ধারণা ফরিয়াছ, ইতিহাসের সাঙ্ অন্তর লইয়া: সেই কলঙ্ক ব্যবচ্ছেদ ক্িধে 
দেখিবে, তাহাই ভারত-গৌরব। এমন.কি, সেদিন থা শনিকাছিং ক 
জালপ্রতাঁপের স্ত্যাঢার, সেটি কেবল আমল ইংরেজের অবিচার । । ব্র্শন 

দেখাইজাছেল। যে ফোম্তে॥ মহাধছ-পুরাণের লাধারণ ) কারা 



৪ ... বজীবন 

অশ্রীস্ত পিই হিল রত বৈরাগ্য। কবিত্ব সাহিত্যর স্তারোদযাটন 
করিয়া বঙ্গদর্শন দেখাইয়াচ্ছন, ষে কুমার-সম্ভবের শিব পার্বতী অনস্ত 
জগতের অনস্ত কালের পুরুষ প্রক্কৃতি ? দেখাইয়াছেন, বে, কালিদাসের 
অভিজ্ঞান শকুস্তল একখানি গুড় সমাঁজতন্বের গ্রন্থ; ছুম্স্ত--কঠোর রাঁজ- 
যাদের রর দৃঢ় নিবিষ্ট সমাজধর্মোর- সহিত-মন্য্যের ব্যক্তিগত প্রকৃতির 

৭ টা ছিল না.। বঙ্গদর্শন বুঝাইয়' 

আমোদ বিভীষিক1। রামচন্্ বনে গেলে দশরথ বেহাল! বাজান, লি 

কি অবলম্বনে জীব 

সংঘর্ষণ। স্তরোদযাটন রা জী বঙ্গদর্শনের সামান্য বিষয়েও 
ঝাইয়াছেন, যে বাক্গালির আহার ভূষি, 

কৌশল্যা নৃত্য করেন। অথচ সেই বাঙ্গালিরই সামান্য তাসের খেলায় 
নব-মন্সংহিতার বর্ণাশ্রম ও গৃহাশ্রম তত্ব অন্তনিহিত আছে। 

বঙ্গদর্শনের এই ুগব্যাপী উপদেশের ফল ফলিয়াছে। এখন আমর! 
সকল বিষয়েরই অস্তঃস্তর দর্শন, করিতে ২ ব্যগ্র হইয়াছি। এই ব্যগ্রতায় 
যুগাস্তর উপস্থিত। 

স্তরোদ্ডেদ করিবার অভ্যাস ; বশত আমরা যেন ক্রমেই একটু রঃ 
বুঝিতে পারিতেছি, যে, সকল প্রকার স্তরের অন্তরে অন্তরে, একটি সাঁধারণ 
স্তর আছে। মানব-তত্ব» সমাজতত্ব”_ --জড়ত ্,জীবতত্ব,-_-পুরাণ,ইতিহাস-- 
কবিখ্ সাহিত্য শ্রদ্ধ1, ভক্তি-সকল স্তরের অস্তরে একটা মহান্ ও 

বিশাল স্তর, সকলের আধারকূপে,  'আশ্রয়নস্বরূপ হইয়া, অবলম্বনভাবে 
বিরাজ করিতেছে। সেই আধারের সহিত: আধেয় সকলের সম্বন্ধ না বুঝিলে, 

বাদি অবস্থিত, তাহা উপলব্ধি করিতে ন। পার্রিলে, 
ফোন বিষয়েই প্রত তত্বজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। এই যে সমুদ্রে কত জীব 

. জন্ব, কত-রত্বরাজি, কত গাছাড়, পর্রাত? কত প্রকার শৈবালদাম রহিয়াছে, 
লে সকলের আকৃতি প্রকৃতি: বুঝি: গেলে আমরা কি সমুদ্রের সহিত 
ঞ& সকলের স্বন্ধ তাহা ন1 ভারিয়া পরিষ্ধারভাবে কিছু বুঝিতে পারি ? 

ৰ ; তাহা পাকি না।. লবণাসু মধ্যে বাল করে রিয়া, সাগরচর জীবগণের রক্ত 
মাংস কিরূপ বিশেষ গুণযুক্ত হয়, সাগরের অন্তঃপ্রবাহ তরক্গাভিঘাতে 

ড় পর্বতের গঠন কিরূপ বিভিন্ন, হইয়া: থাকে), জলমধ্য হইতে. | - যু নি্ষাপম করি কিনূপে জীবগণ নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া, সমাধান 
করে, লামান্য, উত্তাপে। আলোক অভাবে জলতলে শৈবালাদি কি 

লে বর্ধিত হয়,ইছার কোন একটি কথা যুবিড়ে হইযেই, 



সুচঙ্গা। ঞ& 

অগ্রে সমূত্রের প্ন্ততি এবং কৃতি তে হইবে; যেরূপ সমুদ্রতব 
উপেক্ষা করিয়া সাগর-টর.. জীবাদির * আবৃতি বা প্রক্কতি সম্যক 
বুঝিতে পারা .অমন্তব, (দেইপ যে বিশাল, মছান্ স্বর সমাজতবাদির 
আশ্রয় স্বব্বপ, অবলম্বন স্বর্নপ হইঙ্জা ঞ্ সকলকে গর্ভে ধারণ. করত 
অনবরত উহাদের পুষ্টিসাঁধন, অবস্থা পরিবর্তন, এবং ক্ষয়সাধন করিতেছে, 

তাহা উপেক্ষা করিয়া,__সেটি যে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিয়ৎ পরিমাণে 
উপাদান এবং হেতু, তাহা না বুবিযা,_-সেইটিই সকল তত্বের সারতত্ব-? 
সম্পূর্ণরূপে না হৌক, কিন্তু অংশ ত সকল তন্বের একেবারে সমবায়, 
অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ, ইহা সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া,__ 

কোনও তন্বের কথা কহিতে যাঁওয়! বিড়ম্বনা মান্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালি 
দেখিতে দেখিতে এই অস্তরস্তরের আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু 
বুঝিতেছেন, যে, সেই মৃূঙ্সীভূত সারন্তরের কথা উপেক্ষা করিয়া সাম্যবাদ 
বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাদ, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। 

সেইবিশাল মহান্ আশ্রয়-্তরের নাম_ধর্্মা। নবযুগের অস্যুদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে বাক্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন, যে, ধর্শে উপেক্ষা করিলে আমর! 
কোন তব্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে. না। ০৩. 

থেত দিন পরে আমরা এই ভাবের আভাদ পাইয়াছি মাক; ধর্শের 
বিশ্বোদর ভাৰ যে আমরা সষাক্ উপসন্ধি করিতে পারিয়াছি, সে ভ্রম বা 

ল্পর্ঘ। আমাদের নাই। নিয়মিত রূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চট্চা 
করিয়া, আমরা আপনারাও বুগ্বিব, এবং সাধ ীবণকে বুঝাইব, এ আঁশ! 

"মদের হৃদয়ে আছে | আছি: “কালি: বঙ্ষদেশে যে অস্ফ,টশক্তি 
(কাশোন্মুখী হইয়া নব-যুঞ্জ রিত, বঙগ-সমাজ-পাদপে একটু একটু দেখ! 
দিতেছে, যদি আমাদের দুর্দল চেষ্টায় দশ দিনের জন্যও শীত বাতাতপ 
হইতে, কীট পতঙ্গ হইতে, তাহা: সুরক্ষিত হয়, তাহা হইলেও আমর! 
আপনাদিগকে কুতার্থ মনে, করিব। সিদ্ধি, মানবের সাধ্যায়ত্ মধ্যে নছে। 

তবে সাধনা কন্ধিতে আমর] পারি বটে। সকলে বুল) খই. সাধনায় 
হেন আমানের জানত কট দা হয | | 

| নু , 

£ [নি ১৪০ ১১... নি রঃ রর 



বস মহাশয়! আজ আপনাকে ঘষে. প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা ৮ 
শুনিয়া আমাকে দ্বপ্র/ করিবেন না. অনেকে অনেক, কঠিন বিষন্ব 

আয়ত্ব করিয়াও, অতি অহক্গ ব্যাপার হা কগানাশে রগিন পারে না। 
আমি তাহারই এক জন। হি 
গুরু । প্রশ্নটা কিঠ 5 £ 

শিষ্য । ধর্মে কিছু কি প্রয়োজন আছে? 

[শুরু ইছার কি কোন উত্তর কোথাও গুন নাই? 
।- শিষ্য । শুনিয়াছি।: যথা_ধর্শ পরকালে উপকার হয়। 

গুরু । (সেট কি সতর নয়? ০, | 

শিষ্য । যে পরকাল'মানে তাহার: পক্ষে এ এটা সহৃত্বর হইলে হইতে 
পারে। কিন্ত রে পরকাল, মানে না ক ডাহা পক্ষে ফিতরে কিকোন 
প্রয়োজন নাই? * 
শুক । থে গুন মানে না, এমন একনকে ফি নিলা 

কর, শোন সেকি বলে?.. (9 

ক . শিষ্য । লেসন বে যো ছে কেন না শিিপ্কাারিনী 

রা লি কেছই আপনাকে পরিচিস্ঠ করিতে শ্মত নহে। 
.. গুরু। বাপু হে, চর্ম কথাট। লইঙ্ী তুমি বড় গোলযোগ করিতেছ। 

কখন্ কোন্ অর্থে ইহা! 'ব্যবহার- করিতেছ, আমি বুঝতে পারিতেছি 
লা “ধর্ম শব্দের আধুনিক ব্টবহীর-জীত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ: 
তাহার ইংরেদি প্রতি-শৰের বারা আগে নির্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া 
দেখ। প্রথম, ইংরেজ যাহাকে 76118100 বলে, আমরা তাহাকে ধর্ম 

বলি, যেমন: হিন্দুর, বৌদ্ধধর্ম, খৃ্ীয় ধর্ঘম। দ্বিতীয়, ইংরেঙ্গ খাহাকে . 
আআ বলে, - আমর! তাহাঁকেও ০৬ বলি, যথা অসুক কার্য 

ধর বিকুদধ প্মানব ধর্ম শান্ত” প্রস্তর ইত্যাদি | আধুনিক বাক্গালায়। 
. ইহার "আর একটা নাম গ্রহলিত আছে-নীতি। বাঙ্গালি একাল. 



ধর জিজ্ঞাস! । রঃ  ঞ 

আর কিছু পাঁফুক ন! পাঁক্ষক, "নীতি হি” | কথাটা চট করিয়া “বলি 
ফেলিতে, পারে, তৃতীয়ত ধর শো চি বুঝায়। 77৮09 ধর্মাত্ম 
৮৫৪১87৮81 নীতির বশবর্তী অভ্যাসের উহা ফল। 

আমর বলিয়। থাকি. অমুক. ব্যক্তি ধার্সিক, অমুক ব্যক্তি 
অধার্ট্িক। এখানে অধর্দকে- ইংরেজিতে ত্ব০০ বলে। চতুর্থ রিলিজন 
বা! নীতির অনুমে ॥ দিত যে কার্ধ্য তাহাকেও ধর্ম লে, তাহার বিপরীতকে 
অর্শ বলে। যথা দাঁন পরম ধর্ম, অহিংস. পরমা গুরুনিম্দা পরম 
অধর্মা। ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও. বলে। ইংরেজিতে এই. .অধর্থোর 

নাম "1৮ পুণ্যের এক কথায় একটা নাম লাই টি 9০০৪ 3960 » ব1 
তন্দ্রপ বাগ্বাহুল্য দ্বারা সাহেবের! অভাব মোচিন কবরেন। . পঞ্চম, ধর্ম 
শবে গুগ বুঝায়, যণ! চৌহ্বুকের ধর্ম সিএ 1. স্থলে যাহ! 
অর্থীস্তরে অধর্শ্য তাহাকেও ধর্ম রল। যায় যথা, র্ পরনিদ্দা_ কষুদ্রচেতা- 
দিগের ধর্ম (১১ . এই অর্থে ৪ হয. ৰ্ “পাও বর্ধের ৮ কথ! এনা 

ছেন, যখাঁ- : 

টি হিং রে ৃক্কুরে, নারে । | 
- দ্য সোহুদধাৎ সর্গে ততন্ত স্বস্মাবিশত 07, 

পুচ পাপ ্চ শীস্তেহপ্মি, দজবান্_ অহ”। আনি ঠত 
৮ চ কখন কন, আচার ব! ব্যবহারাথে গরু হ হ্। । হু এই: অর্থে ৮ 

ছিরা চট এ দেহ সাতিযপীন কব শ্চশাশ্বতান্ 25 
এই হট অর্থ লইয়া এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়! থাকে : & 

| সন মা: এক জার রম শব ব্যবহার কির» পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার 
খা তিত হয়. খুন অনিয়ম 

আহাতেও ও গোলযোগ বড ভানকষ।। মঙদং রহিজার এ ্রথমাধ্যাযের 
টি টা ভিন দাহরণ। রি কখন রিলিজনের প্রতি 

বর্ীত্মতার প্রতি, এবং . কখন 
রতি রিলিজনে, রিলিজনের 

. কর্মে, কর্মের লক্ষণ অভ্যাসে 

কারের শ্রুতি যুক্ত হওয়াতে, 7 তি 
প্রন্কতি নীতিতে, অভ্যন্ত গুণের লক্ষ 



রি . নবজীবন। ূ  
নব হওয়াতে, একট! ঘোরতর গগুগোল টি তাহার ফল এই 

| হইয়াছে ফের (রিলি জন) _উপবর্খ সছুল, নীতি- ্ান্ত,সভ্যাস--কঠিন, 
এবং পুখ্য__ছঃখজনক হইয়া! পঁড়িয়াছে।, হিন্দুধর্মের ও..টি নীতির 

ৃ আবুমিক অবনতিও তগ্রতি আহুসিক, অনাস্থা গতর এক, কার 

এই গণগোল। 
শিষ্য । আমি এমন কি ব্থা লা, যে ভাতে « এ সক [বড় বড় 

কথা আসিয় পড়ে ? রা 

« গুরু। তুমি বিলে, ধরে আস্থা বাশি কেহই, আপনাকে 
পরিচিত করিতে, স্বীন্কত, নহে বা এখানে তুমি নীতি অর্থে ধর্ম শব 

ব্যবহার করিতেছ। আবার যখন জিন্রাসা করিলে, “ধর্মে কিছু প্রয়োরন 
আছে কি?” তখন তুমি রিলিজন অর্থে রর শব্ধ ব্যবহার করিয়াছ 7. 

শিষ্য। কিসে বুঝিলেন? মি 

গুরু নীতিতেই আস্থা- শুন্য. বলিয়া কেহই আপনাকে পরিচিত 
করিতে স্বীকৃত নহে, ইহা সত্য । কিন্ত রিলিজনে যে আস্থা- শুন্য বলিয়া 
কেহ আপনাকে পরিচিত, করিতে স্বীকৃত নহে, ইহা সত্য নহে। 
জন ষ্টফ্রার্ট মিল, প্রকৃত রাস ব্যক্তি ছিলেন। অথচ. রিলিজনের 
অনাবশকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন । এইরূপ 
মুরোপীয় বিস্তর কতবিদযং.. ভাবুক, বিজ্র, এবং সচ্চরিত্র লোক, আছেন, 
তাহার! রিলিজনের আবশ্যকতা মানেন না। এ দেশীয় নব্য সমরদায়ের 
যধ্যেও এরূপ লোকের. সংখ্যা বড় অগ্িক এবং, তুমিও, নেই সম্রদায়ভুক্ত 
| বলিয়াই আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ প্র্শে কি কিছু, প্রয়োজন, ৰা পু, 

শিষ্য। .অ আপনি কেন মনে করেন নাঃ যে মি নীতিরিই পরয্োন 
সন্ধেই প্রশ্ন করিয়াছি, 55777 75 | . টি 

শুরু । আমি তাহ! মনে করিতে পারিন না, কেন মনা নী আরবরা 
্ন্ধে কেহই সন্ি হান নছে। ১৯ 
শিষ্য। " যব তাহাই, হইবে, তবে এত, নী লোক দেখিতে. 

পাই কেন ? 
গুরু।। ছুিনীত, মনে করে, যে..আামার: নীতির, বশবর্তী হইবার 

পরয়োষন নাই, কিন্ত সে কখন মনে করে না». যে আর সকলেরও নীতির 
হইবার প্রয়োজন নাই। চৌর ইচ্ছা করে না, য়ে অন্যে 



তাহার ধনাগহরণ করুক, নরহাতী ইচ্ছা কত দা, যে জন্যে তাহাকে খুন 
চার পারদারিক মনে করে না, যে. তাহার: রান ২ বির! 

... খিয়্য। গদি, যে. হয়  উদদীহ্রণ 2, সে [গুলি হি 
কাজ। হইতে. পারে, ছর্নাীতেরাও ইচ্ছা করে না, যে আইন উঠিয়া যাক, 
কেনন1' তাহা হইলে কৈহই মাজে বাঁ করিতে পারে না. কিন 
তাহাতে কি নীতির প্রয়োজন স্বীকার করা হইল? | 

তয় |. আইন নীতি মাত্র। ব্যবস্থাপক. ক বিধিবনধ বা প্রচারিত 
যে নীতি, তাহাই 'আইন। এই কথা তলাইয়! বুঝিলে বুরিখে তে: পারিবে, 
যে মানবাদি ধর্ম শীস্র_হিন্দু, নীতি -মান্রঃ. হিচ্দু: ধর্ম এ ০ 
বিপর্ধ্যায়ে, আচার ভ্রংশ ঘটিলে ঘটিতে পারে, ধরমট্যুতি: ঘটে না। কিন্ত 

, সেপরের কথা। আইন নীতি) তাহার লঙ্ঘন, সা ধা ০ 
মুখপাত্র রাজা দণ্ডিত -করেন। আর কতকগুলি নীতি, আছে, তাহা 
সমাজ বা রাঙ্গা দণ্ডিত করেন না, প্রকৃতি একাই. তাহার দগ্প্রণেত্রী | 
যথা, অধিক. স্থরা পান রাজা, ইহার দণ্ডবিধান করেন না। অনেক 

রী তে যছবংশীয়দিগের ও সমাজও ইহার. দগুবিধান করে না... মহাজার। 
অপরের মদ্যাসক্তির বর্ণনা! যেভাবে প্রীত হইয়াছে, তাহা! পড়িয়া "বোধ 
হয়, অতিশয় মদ্যাসক্তি তখন সমাজ, বর্তৃর ঘ্তিত, হইত না। কিন্ত 
রোগ, অবনতি, ক্ষয় পুতি দণ্ডের দ্বারা পরক্ক তি: এ, পাপের, দও করিয়! 
থাকেনু। মহাভারতের -কবিও: দে কথ, বিশ্কৃত হয়েন নাই। মৌমল 
পর্বে দেই দণ্ডের কীর্তন ছে। ই সবিবিধ : নীতির আরশাকতা। সহ 
কেহই: সন্দিহান নহেন। -সুরাপার়ীও কখন বালে; শে সমান শুদ্ধ 

মাতাল হউক. ক্ষণে চে ধর জারা কেবল. রিলিজ 
সপবন্ধেইদফত1.... | 

: শিষ্য. রিও সেই কথ। লিজাম। | করিক্াছিলাম এক্ষণে, রা 

বহর 'প্রীর্থনা করি 1. 

গুরু ।.. উত্তরের আগে, একটা নিদ্বম কর। যাউিক।. এই রিখিজন 

কথাটা বাঙ্গালা সর্বদা ব্যবহার করা চলে না। এ রে ধর শব্দই 
আমাকে ব্যবহার করিতে হইবে । কিন্তু ধর্ম শবের ছয় প্রকার প্রয়োগ | 

প্রচলিত : আছে--দেখাইয়াছি। এই .ছস্টি, সর্বদা একের স্থান 



১৩ মবজীবন । 

অপরে অধিকার করে। ইহ] মহথান্ 'ক্মনর্থের মুল । এই জন্য এই 
ছয়টির জন্য পৃথক পৃ্থকৃ শব্দ নিয়োজিত "কর! বর্তবা। আমি 
রিলিঙ্গনকে ধর্মই বলিব আর কিছুকে ধর্ম বলিব না। 119:911/অর্থাৎ 
আমার ব্যাখ্যাত দ্বিতীয় “অর্থে. নীস্ি শব্দ খাবহার না ধর্ম শব্দ. 
ব্যবছার করিব না? ট 

শিষ্য । এখন কথাট! নর চি এক্ষণে আছ উপদেশ 
প্রদান করুন--ধর্ম্ে প্রযোজন:কি শব উন 

গুরু । কিছুই পরিক্ষার হদ্দ নাই। ধর্শে প্রত্নোজন কি, ৮ ছিন্ন! 
মিট আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, ধন্দ কি? ধর্দমকি তাহা না 

বুঝিলে কি প্রকারে বলিব, তাহাতে কোন প্রয়োজন আছে গা চা 

শিষ্য । ধর্্দ ত রিলিজন। 

গুরু । র্িলিজন কি? 

শিষ্য। সেটা জানা কথা। 
গুরু । বড় নয়--বল দেখি কিজান1! আছে? 
শিষ্য । যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস। 
গুরু। প্রাচীন স্নীহুদীরা পরলোক মানিত না। ৪৪ প্রাীন 

ধর্ম কিত্ধর্দ ন্য়? | 

শিষ্য । দি বলি দেব দ্বেবীতে বিশ্বাস। 

গুরু ঈস্লাম, স্রী্টায়, ক্বীছুদ, প্রভৃতি ধর্শে দেবী নাই। সে সকল 
রজার এ গুলি: কিরগানয়া রঃ 

শিষ্য ঈশ্বরে বিশ্বীসই ধর্ম? ্ 
গুরু" এমন স্সনেক পরম রমণীয় ধর্ম আছে, খাহাতে দির 

খখেদ-সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচন করিলে, বুঝ] যায়, যে তৎ 

প্রণয়ণের সমকালিক আর্ধ্যদিগ্রের ধর্মে অনেক দেব দেবী ছিলি বটে, কিন্ত 
ঈশ্বর নাই। বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব, 
খখেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই_ যে গুলি অপেক্ষাকৃত আঁধুনিক, 

সেই গুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাঁও অনীম্বরবাদী-- ছিলেন । অথচ 

তাহার! ধর হীন.নছেন, কেন না তাহার! কর ফল ৮৪ এবং সুক্তি 

ব। নিহশ্রেয়দ কামনা করিতেন। বৌদ্ধধর্্দও নিরীশ্বর | অতএব 
ঈসা বাদাধার্্ের লক্ষণ ব্সিগ্রকারে বলি ? দেখ) পকিছুই পর্বরাযর হক দীহীত 



ধর্দ-জিজ্ঞাঁস।| ১১ 

শিষ্য । “তবে বিদেশী তাঞ্ষিকদিগের ভাষ 'অবলদ্ষন [সনে হইল 
লোকাতীত চৈভন্যে বিশ্বাসই ধর্ম । ধর : 

গুরু 1 অর্থাৎ 907907090181180, ) তাহা, বলিলে তোমার প্রশ্নের 

উত্তরটা সহজ হুইয়! আসিল। যদি: লোকার্তীত * চৈতন্যের অস্তিত্বের 
প্রমাণ থাকে, তাহাতে বিশ্বাম অবশ্ত কর্তব্য! অবশ্ত কর্তব্য কেন, 
অবপ্তস্তাবী। তাহা হুইলে প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। কেন ন1 যাহার 
প্রমাণ আছে, তাহাতে বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ । তাহা হইলে ধর্মের 

প্রয়োজন প্রমাণের উপর নির্ভর করিল। কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় 
আসিয়া! পড়িলে দেখ । প্রেততব্ববিদ্ সম্প্রদায় ছাড়া, মাধুনিক বৈজ্ঞানিক- 
দিগের মত,লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই । সুতরাং ধর্মমও নাই-- 
ধর্শের প্রয়োজনও নাই |. রিলিজনকে ধর্ম বলিতেছি মনে থাকে যেন। 

,. শিষ্য। অথচ সে অর্থেও ঘোর বৈজ্ঞানিকদ্দিগের মধ্যেও ধর্ম আছে। 
যথা “ 1561100 06 77:0079010,% | 

গুরু । সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস রাঃ 

শিষ্য। তবে আপনিই বলুন ধর্ম কাহাকে বলিব 
গুরু। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। « অথাতো ধর্-জিজ্ঞাসা ” মীমাংস! 

দর্শনের প্রথম হুত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই' মীমাংসা দর্ণনের 
উদ্দেশ্য | সর্বত্র গ্রাহা উত্তর আজ পর্য্যস্ত পাওয়া. যায় নাই। আমি 
যে ইহার সছ্ত্তর দিতে সক্ষম হইব,এমন সন্ভাবনা নাই। তবে পূর্ব 
পণ্ডিতদিগের মত তোমাকে গুনাইতে পারি। শ্রীথম, 'মীমাংসাকারের 
উত্তর শুন। তিনি বলেন “নোনা লক্ষণে ্ ্ 1১: এনোদনা, ক্রিয়ার 

প্রবর্তক বাক্য । গুধু এই টুকু থাকিলে বলা যাইত) কথাটা বুঝিনিতান্ত 
মদদ নয়) কিস্ত-যখন, উহার উপর কথা উঠিল) “নেদিন। শ্রীবর্তকে! 
বেদবিধিনধপঃ”ঃ তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, হি ীািতী ধর্ম 
৮৮" শা করিবে.কি ন।। ৭ 

| কখনই না তাহা! হইলে যতগুবি ধা পৃথৰ গরস্থ ততগুলি 
পৃথক রে অম্পন্ন ধর্ম ঘানিতে হক্ব । কত বলিতে পারে, বাইবেল 

বিষিই ধর্ম) মুললগানও কোরীণ সন্বদ্ধে উন্ঈপ বলিটব। ধর্ম পদ্ধতি ভিন্ন 

হউক, ধর্ম বলিয়া একট। সাধারধ লামশ্রী নাই কি? 2:61181023 আছে 
বলিয়া 8১9118102 রলিয়! একট। সাধারণ সামগ্রী মাই কি? ৯. 



১২. নবজী বন। 

গুরু । এই এক সম্প্রদায়ের মত? 'লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ 
কহিয়াছেন যে “বেদপ্রতিপাদ্যপ্রয়োজনবদর্থো ধর্ম্মঃ 1” এই সকল 

কথার পরিণাম ফল :এই দীড়াইয়াছে, যে -যাঁগাদিই ধর্ম । এবং সদা- 

চারই ধর্্স শব্দে বাচ্য হইয়। গিয়াছে,__যথ। মহাভারতে 
আাদ্ধকর্ম্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ । 

স্বেষু দ্ারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানস্থয়িতা | 
_ আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষ1 চ ধর্ম্মঃ সাধারণে। নৃপ ॥ 0. 

কেহ বা? বলেন, “দ্রব্য ক্রিয়াগুণাদীনীং ধর্ত্বং, এবং, কেহ বলেন 

ধর্ম অদৃষ্ট বিশেষ । এই সকল কথার সবিস্তার ব্যাখ্যা তুমি সম্প্রতি শুনি- 

য়াছ, এজন্য আমি তাহা! বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম না। ফলত আর্ধ্য- 
দিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে বেদ বা লোকাচার সম্মত কার্ধ্যই রম 
যথা বিশ্বামিত্র-_ 

যমার্ধ্যাঃ ক্রিয়মাণংহি শংসন্ত্যাগমযেদিনঃ |. 
সধন্দো যং বিগহৃস্তি তমধন্মং গ্রচক্ষতে ॥ | 

কিন্ত হিন্দশাস্তে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে । “ছ্েবিদ্যে 

বেদিতব্যে ইতি হুস্মযদ্ ত্রহ্গবিদৌ বদস্তি পর চৈবাপরাঁচ,”, ইত্যাদি 
শ্রুতিতে সুচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও তদচ্বর্ী বাগাদি নিকৃষ্ট ধন্ম, 
ব্রহ্মজ্ঞখনই পরধন্দ্ম। 'ভগবদগীতার স্থল তাৎ্পধ্যই কন্মাতসক বৈদিকাদি 

অনুষ্ঠানের নিকুষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষত 
ছিন্দু ধর্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম পাওয়া যায়, যাহা এই 

মীমাংসা এবং তন্লীত হিন্দু ধর্মবাদের সাধারণত বিরোধী ।, যেখানে 

এই ধর্ম দেখি, অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্থত্র, কি ভাগবতে, 

সর্বত্রই দেখি, শ্রীরুষ্ণই. ইহার বক্তা । এই জন্য আমি হিচ্দু, শান্তর 
নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্মকে শ্রীরুষ্ক প্রচারিত মনে. করি, এবং কৃষ্ণোক্ 

ধর্ম. বলিতে ইচ্ছা করি । মহ্থাভাঁরতের কর্ণ পুর্ব হুইতে একটি বাক্য উদ্ধত 

করিয়া উহার উদ্লাছরণ দিতেছি । রিেরারারা 
“অনেকে শ্রুতিরে ধর্শের. প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ .করেন।, আহি 

ভাহাতে দোষারোপ করি না । কিন্তু শ্রুতিতে সমুদ্ায় ধর্ম তত্ব নিদিষ্ট 

মাই। .এই নিমিত্ত অন্যান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম নি্টি্ট করিতে হুয়। 
প্রাণীগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম নির্দেশ কর! হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত- 
ফাঙ্য করিলেই ধর্ধানৃষ্ঠান করা হয়। হিংকদিগের হিংসা নিবারধার্থেই 
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ধর্শোর সৃষ্টি হইয়াছে। উহ্ী গ্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নাম 
নির্দিষ্ট হইতেছে । অতএব যদ্্বারা প্রাণীগের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্্ম। 

ইহা কুষ্টোক্তি। ইহারস্পরে বনপর্ব হইতে ধর্ম ব্যাধোক্ত ধর্ম ব্যাখা! 
উদ্ধত করিতেছি । “যাহ! সাধারণের একাস্ত ছিতজনক- তাহাই সত্য । 
সত্যই শ্রয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও 
হিতসাঁধন হয় 1» এস্থলে ধর্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে । 

শিষ্য । এ দেশীয়ের] ধর্মের যে ব্যখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির 
ব্যাখ্যা বা পুণ্যের ব্যাখ্যা । রিলিজনের ব্যাখ্যা কই? ৰ 

সুরু । রিলিজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতত্থ্য আমাদের 
দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই। যেবিষয়ের প্রজ্ঞা, আমার 
মনে নাই, আমাঁর পরিচিত কোন শবে কি প্রকারে তাহার নাম করণ 
হইতে পারে ? | 

শিষ্য । কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম নাঁ। 
গুরু । তবে, আমার কাছে একটি ইংরেজি বন্ধ আছে, তাহা! হইতে 

একটু পড়িয়া শুনাই। 
£ 0 [১911100, 05০80019776 17100 1090 00 09070, 10908)059 

118 ০0009670100 ০৫ £৮ ৪3 8০ 01090. ৪3 ০ 01507736 ৮03) 0১9 

090938160. 011 & 119009,  ভা10) ০০7৩৮ 9০193, £5110107, 1৪ 001 & 

[2৮০ 116 00975 81৪ 00105 191181009, ৪0. 0575 815 01085 

19) 800. 5908181) ০ 05৩ এ 18 ৮0019 186 ৭৪৪ 1511100, 

[0 006 799010198, 2917 16196109800 300 ৪০00 00 09 87568] 

+/01]0 879 (১2085 813811019 0150179015176 1৮000 001৮ 2515159056০ 

1091) 800. (0 &56 0001)0781: ০210 [10 009 71040, 1715 29180190008 
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শিষ্য । তবে রিলিছগন কি, রি পাশ্চাত্য আচার্াদিগের 

মতই শুন! যাউক। ৃ 
গুরু । তাহাঁতেও বড়, গোলযোগ । প্রথমত বিগ: শব্দের 

'যৌগিকঅর্থ দেখ যাউক। প্রচলিত মত এই যে 16-11974)8 হইতে এ 

শব্ধ নিম্পনন হইয়াছে, অত এব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন,_ইহা সমাজের 
বন্ধনী। কিন্ধ বড়বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে। রোমক পণ্ডিত কি- 
কিরে! (ব। সিস্সিরো) বলেন, যে ইহা 79-98979 হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, 
তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিস্তা, এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই 
মতানুযায়ী। যেটাই প্রন্কৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে এ শব্দের আদি 
অর্থ এক্ষণে আর ব্যবন্ধত নহে। যেষন লোকের ধর্ম বুদ্ধি ক্ক্তি প্রা্ত 

হইয়াছে, এ শবে অর্থও তেমনি ক্ষ,রিত ও পরিবন্তিত হুইয়াছে। 
শিষ্যা। প্রাচীন অর্থে মামাদিগের প্রয়োক্ধন নাই, এক্ষণে ধর্ম অর্থাৎ 

রিলিজন্ কাহাকে বলিব, তাই বলুন । 
গুরু কেবল :একটি কথ! বলিয়া রাখি। ধর্ম শব্দের যৌগিক অর্থ, 

অনেকটা! 79120 শবের অনুরূপ। ধর্মা-ধ+মন্. (প্রিয়তে লোকো। 
অনেন, ধরি লোঁকং বা) এই জন্য. আমি ধর্মকে প্রঃ শবের প্রকৃত 
প্রতিশদদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। ... 

শিষ্য।. তা! হৌক-_এক্ষণে- রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্যা বলুন। 
গুরু। আধুনিক. পণিতদিগের .. মধ্যে জর্্মানেরাই.. নর্বাআগণ্য | 

দুর্ভাগ্যবশত, আর আমি নিজে জর্মান. জানি না.। অতএব প্রথমত, ক্ষ 
পপ সি জর পাপীিশিশাশিশিশাটিশিটাশিিশি) 

* লেখকের, প্রশ্ীত কোন: ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধত, হুইল । 
উহা. এ পর্বত প্রকাশিত হয় নাই? . ইছার . নর্্ার্থ-বাঙ্গালায়..এখানে 
সন্সিরেশিত করিলে কর! যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালায় এ রকমের কথা, 
আমার অনেক পাঠকে বুঝিবেন না। ধাহাদের জন্য নিখিতেছি তাহার! 
না বুঝিলে, লেখ! বৃথা । অতএব এই রুটি বিরুদ্ধ কার্ধাটুকু পাঠক 
মার্জনা করিবেন । টা ইং ংরেছি জানেন না, স্বাহারা এটুক ছাড়িয়। 
গেগেক্ষড়ি হইবে 4... 
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মূলয়ের গুত্তক হইতে জর্পাণদিগের মত পাকা দাই 47 নী, কাণ্টের 
মত পর্যালোচনা কর। 
&:&000া3ঘ 60 0) 911098 4 1৪ কারার স্ব, ৩1001 
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দিরও প্রায় এই মত। কেবল শব্দপ্রয়োগ ভিন্নপ্রকার) তারপর সিংয়ের 
মেকর ।. তাহার মতে,“ 739112107, 00708156810. ০1 00708680082688 0 
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বেদাস্তের অনুগামী । | | " 
শিষ্য। যাহারই অনুগামী হউক, নই চানিটর একটা ব্যাখ্যাও ত 

শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোঁধ হইল না। আচার্ধ্য মক্ষমূলরের নিজের মত কি? 
সরু 4 তিনি বলেন, নি 1$9118100 ॥ 15 & ও টনি (0; 03০ 

8111279152080 ০৫ 06 [0166০ ঞ 

শিষ্য । [8001 ! সর্বনাশ! বরং রিলিজন বুঝিলে, বুঝা যাইবে, 
1901117 বুন্মিব কি প্রকারে ? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? 

 এখরুূ। এখন জর্ানদের ছাড়িস়া দিয়া ছুই একজন ইংরেজের ব্যাখ্য। 
আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টেলর মাহেব বলেন যে 



১৬. নঘজীবন। 

যেখানে ৭9৮15081 85085” জন্বন্ধে বিশ্বাস .আছে। সেই খানেই রিলিজন। 

এখানে “৭90105981 851085 অর্থে কেবল, ভূত প্রেত নহে--লোকাতীত 

'চৈতন্যই অভিপ্রেত ) দেব দেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্গত। অতএর তোমার 

বাক্যের সহিত ইহার বক্য এর্য হইল । ৃ 
শিষ্য । সেজ্ঞান ত প্রমাণাধীন। | 

গরু । সকল প্রমাজ্ঞীনই প্রমাথাধীন, ভ্রম জ্ঞান প্রমাথাধীন নহে। 

সাহেব মৌনুকের বিবেচনায় রিলিজনটা। ভ্রমজ্ঞাঁন মাত্র। এক্ষণে 
“জন্ট্য়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন। 

শিষা। তিনি ত নীতি মাত্র বাদী, ধর্মবিরোধী। 

গুরু । তাহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোঁধ হয় না। হ্ানেক 
স্থানে দ্বিধাঁযুক্ত "বটে ।__যাই ছক, তাহার ব্যাখ্য! উচ্চশ্রেণীর ধর্ম সকল 

সন্বন্ধে"বেশ খাটে । 

তিনি বলেন %1)9 99860960£ 750110107 1৪ 606 ন৮0102 800 
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শিষ্যণ কথু টা বেশ। র 
শুরু । মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য্য সীলীর কথ! শোন । 

আধুনিক ধর্মতর ব্যাখ্যাকারকদিগের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ । তীহার 

প্রণীত, [১০০০ 79)9” এবং পর ৪৮019 891181020 অনেককেই মোছিত 

করিয়াছে । এ বিষয়ে তাহার. একটি উক্তি বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট 

সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে ।* বাক্যটি এই €?1)6 191/17860৮7566 গা 1867771012 

%9 0%06576.5১, কিন্ত তিনি একদল লোকের মতের: সমালোচন কালে, 

এই উক্তির দ্বার! তাহাদিখের মত পরিস্ফ,উ করিয়াছেন--এটি ঠিক তাহার 

নিজের মত নহে। তাহার, নিজের মত বড় সর্বব্যাপী ৷. সে. মতাহুসারে 

রিলিজন “1,87/7/07 ৫7 177 70701 এ 702 04207 25 -জ্যাখ্যাটি সবি- 

স্তারে শুনাইতে হইল |. “4 ৯ 

প])5 01৫8 1911£107 ৪7৫ টা 879 ডি: ভি 0017৫. 

101917617 87১0100155090 09 075 £9617055 মা 11101 ৮৪ 922৭ 0০৩ 
এজন 

পান পিশাচ পপ ৮৮ আপ তা ওপর পি শসা প্র রাজি পাপ শপ নার 

_...* দেবী চৌধুরানীতে | 
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730; 00099 9০170%--1০%০, ৪১৭ 80701700700, 710 092961)6 

1108006 101 70181211915. 18 102 88089 0010073109/0190. 101: 10102 

70917058. 8100. ০৮০৮7 002 30910117569 019০৮. 1৮ 29 ০0% 53:010910]যা, 

08৮ ০৮] 70?" 60050157206 0156 25115108088 08150090. ০1৪:09 (01০0. 

ড/1)62 1059177069 ০0 91001790100 85. ৩, ৪6:00 £00 96 609 

821079 ঠ1029 897109 200 06700577972 ৮১০7 64%101585 000700861%05 

1) 19001106 80685 820. 1090099 912995. 116021, 1169180 2100. %/1)9,0- 

৪৪ 835 0091806509 799061995 10 £9110100. 356 ৮1005, 

71৮09]) 19112790 9 95080 20 20591 6108077870 5686৩ 200. 1019 

1০0001৮০৮ 9৮9০০ ০0 15115102 95 1)9% 005 10৩ 0980111990 &২ 700৫. 

£860% 0১0 796777/676 0০177257020, | 

শিষ্য । এ ব্যথ্যটি অতি স্ন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল যে 

কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার ক্রক্য হইতেছে । এই 201৮9] 

803 1১০77779007 20101786102” যে মানসিক ভাব, তাহাঁরই ফল, ৪61:010 

2000. 09,095 01900650008 610 01700010709 250. 0951793 6০0৭905 9. 

10991 01১190% 2900101300. 23 01 0179 17181798 9:091167)09. 

গুরু। এ ভাব, ধর্মের একটি অঙ্গ মাত্র 1 

শিষ্য । কেন? চি 2 
গুরু 1 “ণর01609] 20৭, 002120006 208018808 ইহার দেশী 

নামটি কি,_তোমার স্মরণ হইতেছে না? 
শিষ্য । কি? 

শগুরু। ভক্তি । কেবল ভক্তি ধর্ম নহে। যাঁহা হউক, তোঁমাঁকে 

আ'র পশ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত *না করিয়া, অগম্ভ  €কাম.তের 
র্্ব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত হুইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, 
কেন না কোম্ৎ নিঙ্গে একটি অভিনব ধর্শোর সৃষ্টিকর্তা, এবং তাহার 
এই ব্যাখ্যার উপর ভিভিষ্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন । 
তিনি: বলেন, 7২97181৩0 ৮ 18801? 2য30189895 ০ 960 ৩? ]9০916006 

6766 10100 38009 9156000625 হে ০01 [90 "৪ 93589690009 1011৮ 

25 000 80011009180. 11) ৬50010%7, ০০ আ]] চা ০078669৩0 [93 

01515796029) 1108] ৪০৭ [1055108], 2:5:70845 1097216021151 60 ০৩. 

এ, 
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29০0117৮0০0: 91] 009 59991:56. 2905109519- ৪ | 

_ ষতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে, শুনাইলাম, সকলের ' মধ্যে এইটি উতর 
বলিরা বোধ হয়। আর, যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়. তরে বিন সকল 

ধর্মের মধ্যে শ্রেঠধর্্ম। 
শিষ্য। আগে ধর কি বুঝি, তার পর, পারি যদি তবে না হয়, রঃ রর 

বুঝিব। এই সকল পণ্ডিতগণকত ধর্শব্যখ) শুনিয়া আমার সাত কাণার 
হাতী দেখা মনে পড়িল। 

গুরু। কথা সত্য। এ্রমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে, ধর্মের 
পূর্ণ প্ররুতি ধ্যানে পাইয়াছে ? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসাঁর কোন মনুষ্য চক্ষে 
দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম কোঁন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের 
কথা দুরে থাক, শাক্যসিংহ, বীশু্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য,-তীহারাও 

ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত স্বীকাঁর 
করিতে পাঁরি না । অন্যের অপেক্ষা বেশী দেখুন, তথাপি সবট। দেখিতে পান 

নাই । যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া! ধর্ম্বের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং 
মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমপ্তগবদগীতাঁ- 
কার। ভ্গবদগীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, কি কোন মনুষ্য 
প্রণীত, তাহা জানি 'না। কিস্তু যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ টিযিতি। ব্যক্ত 
ও পরিস্ফুট হইয়া থাঁকে, তবে সে শ্রীমস্তগবদণীতায় | | 

শিষ্যা। ভবে সেই ভগবসীতাঁর € যে ধর উক্ত হইস্াছে, আমাকে তাহাই 
বুঝাইয়া দিন। 

গুরু। তাহা পারিতেছি না, রর না তোমাকে যাহা বুঝাইতে 
হইতেছে, তাঁহা রিলিজন। ভগবদগীতার রিলিজন সকল রিলিজনের শ্রেষ্ঠ । 
কিন্ত তাহাতে রিলিঞ্রনের প্রতিশব্দ কোথাও নাই। সমগ্র মানবধর্ধের 

যে ভাব টুকু রিলিজন, তাহার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা কোথাও নাই। ইহার কারণ 
পূর্ব্রেই বুঝাইয়াছি। । আর্ধ্যদিগের.চিত্তে. সমগ্র মানব শবীবন, হইতে নিলিদন 
কখন পৃথগ ভূত হয় নাই। .. 

শিষ্য। তবে আঁমার রিলিজন বুঝিবার কোন প্রয়োজন স্বা।.. বাহা- 
দিগের মনে রিলিজন ভাব কখন উভভত হয় নাই- তাহারা যদি তদভাবেও 
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সর্কশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রণয়ণে সক্ষম হইয়াছিলেন, তবে আমার সেই বৈদেশিক চিত্ত" 
বিকারের আন্দোলনে কিছুই প্রয়োজন নাই ॥ দার যে ধর্ম উক্ত হইয়াছে, | 
তাহাই বুঝিবার বাসন! করি। ঠু 

গুরু। এখন আর ধর্মশোতে রিগিজন পীার্কী দিলে চলিবে না । 
বিদেশ হইতেই হউক, স্বদেশ হইতেই হউক, বর্গ হইতেই, হউক, নরক 

হইতেই হউক, যখন রিলিজন সামগ্রীটা ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন 
তাহাকে অবশ্য বুঝিয়া দেখিতে হইবে। ফেলিয়া দ্রিই বা ঘরে তুলি, ন! 
বুঝিয়া কিছু কর! হইবে না। কথাটি না বুঝার কারণে অনেক সামাজিক 
উতৎ্পাঁত উপস্থিত হইতেছে । যাহারা রিলিজনের উপর বীতরাগ হইয়াছে, 
তাহারা তদন্তর্গত বলিয়া! সেই সঙ্গে নীতি ও পুণ্য পরিত্যাগ করিতেছে। 
আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে ধর্দশব্ বহবর্থ। . অনেক অর্থ যখন আছে, তখন্ 

অনেক সামগ্রীও আছে। সকল সামশ্রী গুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া! চিনিয়া 
লওয়! চাই। 

শিষ্য। তবে আপনিই আঁমাকে রিলিজন বুঝাইয়া দিন। জৈমিনি 
হইতে অগস্ত কোম্ৎ পর্য্যন্ত যে সকল পশ্ডিতক্কৃত ধর্্মব্যাথ্যা আপনি আমাকে 
শুনাইলেন, তাহাতে আমার কিছুই হৃদয়ক্ষম হয় নাই। অনেক আলোতে 

যেমন লোকের চোঁক খরিয়া যাঁয়, আমার সেইরূপ হইয়াছে । 
গুরু। তুমি আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলে, ধর্মে প্রয়োজন কি ? 

কেন জিজ্ঞাস! করিয়াছিলে ? কেবল কৌতুহল বশত অথব? কথোপকথনের 
ইচ্ছায় যদি তুমি এ প্রশ্ন করিয়া থাক--তবে যাহ! বলিপ্লাছি তাহাই যথেষ্ট ঃ 
তা ছাড়া তোমার আর কিছু উদ্দেশ্য ছিল কি? 

“শিষ্য সকলেই ধর্ম কামনা করে--সকলে করুক না করুক, আমি 
করি। নীতি কি তাহা জানি-_ধর্ম কবি তাহা জানি না, চিনি আপনাকে 
জিজ্ঞাস করিতে আসিয়াছিলাম । | 

গুরু । পরকাল মান? 

শিষ্য । তত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, . 
শুরু। তবে, ধর্ম-জিজ্ঞান্গ হুইয়াছ কেন? তিন ধর্মী! বলিয়া 

যশস্বী হইবে এই বাঁসলীয় | 
শিষ্য। ঠিক-তা! নয়। ধরে যদি সখ থাকে এই সন্দেছে। 
গুরু। তবে ঠিক বল দেখি তুমি খজিতেছ কি? ধর্ম না সুখ? 
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শিষ্য । জুখ খু"জি বলিয়াই ধর্খু খু'জিতেছি। 
শুক্ষ। যেমন অন্ধকারে হাতড়াইয়াও লোকে ঠিক পথ পায়, তোমার 

সেইরূপ ঘটিয়াছে। প্ররুত সুখের ষে উপায় তাহারই নাঁম ধর্্থ। ধর্মের 
আর সকল ব্যাখ্য। অশুদ্ধ! 

শিষ্য। এ কি ভয়ঙ্কর কথ|। লৌকিক বিশ্বাস ত ঠিক বিপরীত: 
লোকের বিশ্বাস যে যদি গরকাঁল থাকে, তাহ! হইলে ধর্মে পরকাঁলে সুখ 
হুইলে হইতে পারে (সে স্থলেও প্রমাণাভাব ), কিন্ত ইহলোকে যে ধর্ম নখ 
হয়,এ কথাটা ত ভূয়োদর্শন বিরুদ্ধ।, | 

শুরু । সে ভূয়োদর্শনটা! কিরূপ 1 
শিষ্য। দেখুন ইন্দ্িয়াদির পরিতৃপ্ত ধর্মবিরুদ্ধ, তথাঁচ স্থখ বটে। 
গুরু। ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি মাত্রই যে ধর্্মবিরুদ্ধ, এটা £ঘারতর মূর্খের 

কথা । আমি, মনে কর,নীতি-সঙ্গত উপায়ে প্রভূত ধন উপার্জন করিয়। উত্তম 
আহার সংগ্রহ করিক়ধছি, দরিদ্র প্রভৃতি যাহাঁদিগকে দেয়, তাহাদিগকে উপযুক্ত 

ংশ দিয়াছিঃ তর পর, যদি অবশিষ্ট অংশের দ্বার! স্বাস্থ্যের উপযোগী পরি- 

মাঁণে নিজের রসনেক্্রিয় পরিতৃপ্তি করি, তবে অধর্্ম কোথায় হইল? 
শিষ্য । যে ভোগাসক্ত, মে কি ধার্দিক? 

গুরু । ভোগাসক্তি কি সুখগ ইন্ড্রিয়ের পরিমিত এবং যথাকর্তব্য 
পরিতৃপ্তি স্থখ হইলে হইতে পাঁরে-_কিস্ত ইহা স্থখের অল্লাংশ ; একটা নিকৃষ্ট 
প্রকারের স্থখ মাত্র । স্থখের যাহ! উপায়, তাহাই ধর্ম, এই কথার বথার্থ 
ব্যাখ্যার পুর্বে আগে বুঝ। চাই যে সুখ. কি? 

শিষ্য । বলুন সুখ কি? 
গুরু। পিপাঁস! পাইলে জল খাইলেই সুখ । মস্থুষ্য প্রকৃতি পিপাসাশয় । 

মনুষ্য প্রৃতিকে কতকগুলি শারীরিক,মানসিক ও আস্তরিক বৃত্তির সমষ্টি. মনে 

কর! যাইতে পারে। দেইগুলির সম্পূর্ণ ক্ক্ডি, সামঞ্জস্য, এবং উপযুক্ত 
পরিতৃপ্তিই স্থখ। যদি ইংরেজি কথ! ব্যবহার করিতে, চাও, তবে ইহাকে 
0910)9 বলিতে পার. রর 

শিষ্য । বৃত্তি কথাট। লইয়! ত প্রথমে গোলে, পড়িলাম | রঃ মাত্র 
09০০1 কথা লইয়! মক্ষমূলাঁরকে উপহাস করিতেছিলাম। 

ওরু। মনুষ্য প্রন্কৃতি এক বটে, কাঠের বোঝ! বা শাকের আটির মত 
মৃত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তর সমষ্টি নহে। তথাপি, মনুষ্য গ্রক্কৃতি অবি- 



'ভাঁজ এক বস্ত হইলে ও, তাহার ভিন্ন ভিন্ন বা ভিন্ন ভিন্ন রিকাশ আছে। 
যে বলে আমার হাঁতের বল, যেই বলেই আমার পায়ের বল। তথাপি"হাত 
ও পা পৃথক। ক্রোধ ও স্বেহ একই মস্ত্িষের ক্রিয়া হইলে ও, ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারের ক্রিয়া। এই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-শক্তিকেই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বল ন! 
কেন ? দেখা যায়, কাহারও কোন প্রকার কাঁজে অধিক পট্ত, তাহার সেই 
বৃত্তি সমধিক স্ফ.রিত বল না! কেন ? 

শিষ্য । এতে তঘোর এক্দ্িয়কত1 দোষে দৃধিত হইতে হয়। প্রথম মানসিক 
বৃত্তির কথা ছাড়িয়া! দিই। দেখুন যদি শারীরিক প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি আমি 
থু'জি, তাহ! হইলে আমি ঘাতক, পারদারিক এবং চোর হইবারই সম্তাবন|। 

গুরু। ছুইটি বিষয় বিবেচনা করিলে না। প্রথমত তুমি যদি চোর, 
পারদারিক এবং ঘাঁতক হইলে, তবে তোমার মানসিক বৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ 

কুর্তি কোথায়? তোমার সে বৃতিগুলি সম্পূর্ণ হইলে তুমি কি চোর পাঁর- 
দারিক এবং ঘাতক হইতে পারিতে ? দ্বিতীয়ত তুমি সংসারে এক নহ; 

' তুমি মন্ুষ্যুঘমাজের একটি মনুষ্য মাত্র ; সমাজের সঙ্গে তুমি গ্রন্থিত; সমাজ- 
সমুদ্রে এক বিন্দু জল মাত্র । সমান সুখী না হইলে, তুমি এক কখন সুখী 
হইতে পার না; কেন ন! তুমি সমাজের অংশ মাত্র । এখন, সামাজিকদিগের 
পরদারা'দি নিৰৃতি, অর্থাৎ পরস্পর অনিষ্ট সাধন কখনই সমাজের স্থুখের কারণ 
হইতে পারে না; এবং কাজেই তোমারও হইতে পারে না,কেন লা তুমি সমাজ- 

ভুক্ত। অতএব ইন্দ্রিয় নিরতিতে প্রথমত তোমার নিকৃষ্ট বৃতিষুলি প্রবলতর 
হইয়া উৎকৃষ্ট বৃত্তির স্ফর্তি এরং পরিতৃপ্তির ব্যাঘাত জন্মিয়! সুখের ধবংল 
করিবে, দ্বিতীয়ত ছুঃখ তোমার উপর প্রতিহত হইয়। তোমার সুখের ধ্বংস 
করিব্বে। অতএব ইস্ছ্রির নিরতি বা স্বার্থপরতা সুখ নহে, ছঃখ। 

শিষ্য। তা বুঝিলাম, কিন্ত সুখ কি এখনও বুঝি নাই। 
ুরু। সুখ বলিয্নাছি, আমাদিগের সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফপ্ডি, সামঞ্জস্য, 

ও সমুচিত পরিতৃপ্তি। এই বাক্য গুলির অর্থ ভাল করিয়া! বুঝ। সম্পূর্ণ স্বস্তি 
অর্থাৎ ত্বনুশীলনের দ্বার খতদুর স্কুপ্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহার 
একটি সীম! আছে__পরস্পরের সামগ্দ্য | কেহই ষেন এতদূর ,স্কূরিত 
হইতে না পারে, যে তদ্দারা অন্য বৃত্তির বিলোপ বা উপযুক্ত স্স্তির ব্যাঘাত 
হয়।. আর সমুচিত, পরিতৃপ্রি-_অর্থাৎ যেরূপ পরিতৃপ্তিতে আপনার, এবং 
পরের অনিষ্ট না হয়। এই সুখ") ইহ! প্রাপ্তির উপায় ধর্ম । 



হহ নবজীবন | 

শুরু। অন্থশীলনত ইহার এন উপান্__ অনুশীলন কি বর্ম? 
'ুরু। অন্ুশীলনই ধর্ম নক্ল-_অন্গশীঙন ধন্মীচরণ-_অর্থাৎ ধর্মান্থমত 

কার্ধ্য। এক্ষণে অনুশীলন ও পরিতৃপ্তি অর্থাৎ স্থুখে জীবন নির্বাহ অন্তর্জগত 

ও বহির্জগতের অধীন। পার্খবর্ভী জড়প্রক্ৃতি ও মানব প্রকৃতি সেই 
অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির উপায়ও বটে, সীমাও বটে। অতএব বহির্জগতে র 
এবং অন্তর্জগতের প্রকৃতি আমাদিগের জানা চাঁই। যেখানে জানিতে ন! 
: পারি, লেখাঁনে একট তত্ব মনে মনে স্থির করিয়! লই--যথা, এই জগৎ ঈশ্বর 
সৃষ্ট, এবং ঈশ্বর-নিয়ত; এবং ইহলোৌকের ফল, পরলোকে বা জন্মান্তরে 
ভোগ করিতে হয়। জগৎ সম্বন্ধে ঈদৃশ ভ্ঞানকে তত্বজ্ঞান বলা যায়। ইহাই 
ধর্মের মূল। বৈজ্ঞানিক সত্যও ইহার অন্তর্গত । “[9136100. 06 110% 
10” নামক অভিনব ধর্ের তন্বজ্ঞানাংশ কেবল বৈজ্ঞানিক । . 

শিষ্য। ধর্মের যে ভাগকে “ 10০০009 ৮ বা “ 099৮ বলা যাঁর, 

বোধ হয়, এ ভাগ তাঁই। | 
গুরু যদি ইংরেজি কথা নহিলে, বুঝিতে না পাঁর, তবে তাই বলিও। 

এক্ষণে শোন । তত্ব জ্ঞানের অন্তর্গত ধে সকল পদার্থ, তাহার মধ্যে উপাসা 
পদার্থ পাই ৷ এক্ষণে মিলের সেই বাকা স্মরণ কর-_« 1095] ০৮০০৮ ০৫ (109 

11015556 8%:66119009” ইহ! তত্বজ্ঞানের মধ্যে পাঁই। ইহাই উপাস্য। ইহা 

কোথাও ঈশ্বর, কোথাঁও দেব দেবী, কোঁথাও গাছ পাথর, কোথাও 1702০০- 
216 । পরে সলীর সেই বাঁকা স্মরণ কর। ঈদৃশ পদার্থ সম্বন্ধে আমাদিগের 
মানসিক অবস্থ।-_ «1)9701602] 200 10577009097 93:0৩, রঃ ইহাই 

উপাসনা । ইহা ধর্মের দ্বিতীয় উপাদান। | | 
শিষ্য । সট0910 বা 1695. | .* 

গুরু। ঠিক। তাঁরগর,.. ফি জন্য তত্বজ্ঞানের ্রয়োগগন, তাঁহা মনে 

কর। আমাঁদ্িগের বৃত্তিগুলির সম্যক্ অনুশীলন: এবং চরিতার্থতার অর্থাৎ 

জীবননির্্বাহের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন । যে যে নিয়মে উহার অন্থুশীলন 
ও তৃত্তিসাধন করিতে হইবে, সে সকল প্র জ্ঞান হইতে অনুমিত করিয়া! 

লই। সেই নিয়ম নীতি বাঁ ধর্শশা। ্ ধ রর ৪৪ উপাদান! | 
শিষ্য |, ওঠ, ৯ পু 

গুরু । এই তিনের সমবায় ধ্্।. সমাজস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন 

ইহার দ্বারা দিয়ত, এবং সম্যক্ সমাজের ইহাই কেন্দ্রীভূত). অতএব ইহাই 
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উল্লিখিত কোম্তের বচনানুঘত ধর্ম; মিল ও সীলীর ব্যাখা ও হার অন্ত: 

গত, এই মাত্র বলিয়াছি।. কান্তের নীত্যাঁক্মিকা ও ফিক্তের জ্ঞানাক্মিক' 
ব্যাখ্যাও এই ব্যাখ্যার অন্তর্গত দেখিতে পাঁইতেছ। : আ'র, যাহা কার্য্যের 
প্রবর্তক তাহাই যদি নোদনা হয়, তবে এ ধর্ম “ নোদনালক্ষণঃ * বটে। 

শিষ্য । এ ব্যাখ্যায় আমি তত সন্ত হইলামশ্না। ইহাতে আমার 
প্রথম আপত্তি এই যে, অনেক এমন ধর্ম আছে, বিশেষত অসভ্য জাতি- 
দিগের ধর্ম, যাহাতে এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কোনটি বা কোন ছুইটি 
নাই। কাহারও তত্বজ্ঞান আছে, উপাসনা নাই। কাহারও বা উপাসনা 

আছে, কিন্ত নীতি নাই। এ সকলগুলিকে ধর্ম বলিবেন কি না? 
গুরু । আমাঁদিগের সম্মুখে যে ইমারতের আঁধখানা প্রস্তত হইয়াছে, 

উহাকে ইমারত বলিবে কি ? আঁমাঁর এই ইংরাজি গ্রন্থথানি, অল্পমাত্র রচিত 
হইয়াছে, উহণকে গ্রন্থ বলিবে কি? এসকল ধর্মও সেইরূপ। কাল নামক 
মিস্ত্রী উহা গড়িতেছে বা রচিতেছে। ক্রমে অঙ্গত্রয় বিশিষ্ট হইবে। 

শিষ্য । আমার দ্বিতীয় আপত্তি এই, যে এ ব্যাখ্যার অন্থুমত ধর ভ্রম- 

সম্কুল হইবাঁর সম্ভাবনা । তত্বজ্ঞাঁন, গ্রমাঁজানও হইতে পারে, ভ্রমও হইতে 
পারে। যতটুকু তাঁহাতে ভ্রম থাকিবে, উপাঁসন! ও নীতি সেই পরিমাণে 
দূষিত হইবে. তারপর, তত্বজ্ঞান খাঁটি হইলেও, তাহা হইতে উপাস্যের 
অবধারণে ভ্রান্তি হইতে পাঁরে। উপাদ্য ঠিক হইলেও, উগ্াঁসনা “প্রান্ত 
হইতে পারে। আঁর নীতিত অনুমানের বিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে, অতএব 
তন্বজ্ঞান খাটি হইলেও নীতি ভ্রান্ত হইতে পারে. অতএব ধর্ম ভ্রমসম্কুল, 
হইবার সম্ভাবনা । তবে যদি কোন ধর্মবিশেষকে ঈশ্বর বা অত্রীস্ত খাষি 
প্রণীত, এবং সেইজন্য অত্রাস্ত বলিয়া স্থির করেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা । : 

গুরু। আমারও ঠিক'সেই মত। আমি কোন ধর্মকেই ঈশ্বর প্রণীত বা.অভ্রান্ত 
খবি প্রণীত বলিয়া স্বীকার করি না। সকল ধর্মেই অনেক ভুল,অনেক মিথ্যা 
আছে মানি। কিন্ত ধর্ম মাত্রেই ফে্রুম ভিন্ন আর কিছুই নাই,ইহা শ্বীকাঁর করি 
ন1। তাহ! বলিলে মনুষ্য বুদ্ধির অনুচিত অরমাঁননা. করাহয়। বস্তত 

সকল ধর্মেই কিছু মিথ্যা, কিছু ভ্রম আছে।, আবার. সকল ধর্মেই কিছু সত্য 
আছে। কেহই একেবারে সত্য, বা একেবারে মিথ্যা নহে। একেরাঁরে 
মিথ্যা, এমন কোন ধর্ম যদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা টিকে নাই, 
এবং তদ্বারা মন্থষ্যের কোন উন্নতি সিদ্ধ হয় নাই। 



৪. নবজীবন। 

শিষ্য । এই কথায় আমার ততীর আঁপতিও খণ্ডন হইতেছে । আমি 
বলিতে যাইতেছিলাম, থে ধখন জ্ঞানের ভারতম্যে, ধর্মের পার্থক্য জন্মিতে 
পাঁরে (ও জন্মিয়াছে ), তখন ধর্মের নিত্াত্ব কোথায় ? কিস্তু এখন 'বুঝিলাঁম, 

যেসকল ধরেই খন কিছু সতা আছে, তখন সকল ধর্ষেরই কিয়দংশ নিত্য 
কিন্ত আমার চতুর্থ আপত্তি এই যে, এই ব্যাখানুসারে নিখিল ধর্মের অন্তর্গত, 
একটা শারীরিকধর্ম্ম মাঁনিতে হয়। | 

গুরু। শারীরিকধর্্ম অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এবং বিশুদ্ধ চিত্তে 
শারীরিক ধর্ম আচরিত করিতে হইবে । তদ্দিপর্যযয়েই এই বলিষ্ঠ আর্ধয জাতি 
ুর্বল হইয়৷ পরাধীন হইয়াছে; এবং পরাধীন হইয়া অন্যবিধ ধর্মচ্যুত ও 

সুথচ্যুত হইয়াছে। ধর্মের সর্বাঙ্গ সর্বাঙ্গের লঙ্গে পরস্পর নিগৃট সন্ধন্ধ বিশিষ্ট ।' 
একের ধবংসে অন্যের ধ্বংস হয় |. . 

শিষ্য। আমার পঞ্চম আপত্তি, যদি সুখের জন্য ধর্ম, তবে ধর্ম নিফাম 
হইল কই? আপনি এই মাত্র ভবদগীতার প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু এ ধর্ম 
ব্যাখ্যা ত ভগবদ্াঁকোর সঙ্গে মিলে না । 

গুরু । নিক্ষাম ধর্মই সুখের উপায়, সকাম ধর্ম সুখের উপাঁয় নয়। সকাঁম 
ধর্ম ধর্মই নয়, অধর্্। আমি তোমাকে বুঝাইবাঁর জন্য বলিয়াছি, যে সুখের 
উপায়ই ধর্ম । বস্বত ধণ্মই সখ । এখানে সাধনার এবং সাঁধ্যে ভেদ নাই। 
বৃত্িষ্তর্লির অন্ুশীলনই পরিতৃপ্তি-_-এই জন্য সাঁধনই সাধ্য। এই জন্য ধর 
ও স্ুখ)_-একই। আমাদের বুঝিবাঁর জন্য উহীর মধ্যে গ্রীভেদ কল্পনা করিয়া 
নামকরণ করিতে হয় । অভএব ধর্শচরণে ধর্মৃভিন্ন যদি আর কিছু কামনা কর, 
তবে তোঁমার ধর্ম বিপথগামী হইল--তোমার ধর্মচ্যুতি হইল। _নিক্ষাম 
ধর্ের এরূপ তাঁৎপর্য্য নহে, . যে ধর্ম কামনা করিবে নাঁ। ধর্ম ভিন্ন আর 
কিছুই কাঁমনা করিবে 'নাঁ) ইহ্থাই তাঁৎপর্য্য। ধন্মার্থ কর্ম করিবে, কর্ম-ফলের 
জন্য কর্ম করিবেন1 |, নিষাম রা এত অর রি নিনিন | নে আর 

একদিনের কখা। নি ৮ 

শিষ্য । আমার ষষ্ঠ আপত্তি টি বর মাত্রেই যি উম ভ্রমএবং মিথ্যার সংশ্র 
আছে, তবে কোন ধর্মই অবধন্বলীয় হয় না কেননা ধানে জনি আছে 

গুয়ু। এই জন্য সকল ধর্দে সংস্কার আবশ্যক |: যে ধর্মই অবলম্বন 
কর, তাহার : সংস্কার পূর্বক, ভ্রার্তিও মিথ্যা পরিত্যাগ: পূর্বক) তাত্তর্গত 
সত্যকে ভঙ্গনা করিবে | 



ধর্ম-জিজ্ঞাঁসা। ই 

শিষ্য । তবে কি সকঙ, ধর্মই তুল্য রূপে অবলম্বনীয় হইতে পারে 7 
গুরু ।, আমি এমন কথা বলি' না যে,'জেলখানায় যেমন একটি: মাত্র 

ফটক, শ্বর্গেরও তেমনি একটি মাত্র দ্বার যে ব্যক্তি বলে, আমার গৃহীত ধর্ধ 
ভিন্ন আর সকল ধরছি মিথ্যা, কেবল আমি আর আমার সংশ্ীরাই স্বর্গে 
যাইবে, আর সকলই নরকে পটিয়া, মরিবে, তিনি অরূ্ধ্যখধিই হউন, পাণ্ডি 
ত্যাভিমানী ইংরেজই হউন, বা সর্ব শাস্্বেত্বা জন্ীনই হউন, আমি তঁহাকে 
ঘোরতর মূর্থ মনে করি। আমি ঈশ্বরকে কথনও এমন পক্ষপাতী এবং খলস্ব- 
তাঁব মনে করিতৈ পাঁরি নাঁ, যে, তিনি কেবল জাঁতিবিশেষকে স্বর্গে যাইবার 
উপায় বলিয়! দিয়া, পৃথিবীস্থ আর সকল জাতিকে নরকে পাঠাইবার বন্দবস্ত 
করিয়া! রাখিয়াছেন। আমার বিবেচনায় নরক কেবল-_ইহলোঁকের নরকই 
হউক বা পরলোঁকের নরকই হউক, এক শ্রেণীর লোকের জন্য-_যাঁহারা 
কোন ধর্ম মানে না । তথাপি, আমি এমন বলি ন!, যে.সকল ধর্মই তুল্যরূপে 
অবলহ্বনীয়। যে-ধর্ম্নে সত্যের ভার্গ অধিক, অর্থ যে. ধর্মের তত্বজ্কানে, অধিক 

সত্য, উপাসনা যে ধর্মে সর্ধ্ধাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর, এবং মনোবৃত্তি সকলের 

স্ফর্ভিদায়ক, যে ধর্মের নীতি সর্ধাপেক্ষ। ব্যক্তিগ্রত এবং জাতিগত উন্নতির 
উপযোগী, সেই ধর্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ । | 

শিব্য। আপনার মতে কোন্ ধর্ম এই লাক্রান্ত ? কোন, ধর্ম সর্ব 
শ্রেষ্ঠ ? | 

গুরু । হিন্দু ধর্মই সর্ব শ্রেষ্ট । ইহাই অবলগ্বন.কর। . 
শিক্য। গুনিতে পাই, ইহ জগতের সকল ধর্শের অপেক্ষা হিন্দু ধর্মই 

মিথ্য। ধর্ম অধর্মপুর্ণ, কদর্ষ্য, এবং পাশুব ধর্ম । 

গুরু। তুমি হিন্দু ধর্মের কিছু জান কি? রি 
শিষ্য। হিন্দুর ছেলে, কাজেই কিছু জানি). . 
গুরু। শ্নেচ্ছের ছাত্র, কাঁজেই কিছু জান না.। 

শিষ্য। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনিই না হয়. এবিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন। | 
গুরু । আমি ব্রাহ্মণ, যুগে যুগে ধর্ম ব্যাধ্যাছি পুরুষ পরম্পরাগত আমার 

ব্যবস.। অতএব, আমার শান্তরজ্ঞান অতি সামান্য. হইলেও আমি তোমাকে 
যথাসাধ্য হিন্দুধর্দে উপস্িষ্ট করিতে স্্ীরুত আছি + তরে আজ বেল! অবসান 
হইয়াছে, সমস্াস্তরে হইবে। ওমাজ, একজন শ্লেচ্ছ পঞ্ডিতের একটি বাক্য 
তোমাকে উপহার দিব-_-রাত্রে শুইয়া তুমি তাহা কস্থ করিও । 

৪ 



২৬ - | নবজীবন। 

_ আচার্য গোঁলড্ট, করও আমার মত বলেন নি রা ডে | এই 
কথা"বলিতে গিয়া তিমি লিখিয়া [ছেন,৮০. 
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এমন অস্ত বাণী ্নেচ্ছ আমার আর কখন আমার রকাশে ধর নাই।, 1 

আবি চট্টোপাধ্যায় |. 

“ সিংহন্যাজা। |. 

হিনদ্কন মাঘ - অদ্য বেলা সাড়ে আটটার সময়ে  শ্রিটিশ, . 
ইঙ্ডয়াষ্টীম নাঁবিগেসন, কোম্পানীর কোএটা নামক বান্পীয় পৌতে আরোহণ 
করিলাম । প্রথম শ্রেণীর সিংহল যাত্রীকে ১৮০২ টাঁকা রিটরণ টিকিটের জন্য 
দিতে হয়? টিকিটের মিয়াদ ছয় মাস পর্যস্ত। তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত 
জাহাজের, অধ্যক্ষেরাই করিয়া থাকেন $ কিন্ত তিনি একজন চাকর লইলে, 
তাহার্কে নিজে, আহারের বন্দোবস্ত, করিতে হয়) কেবল চাকরের জন্য অতি- 

রিক্ত ভাড়া লাগে ন!। আমি একজন চাকর লইয়াছিলাম ; স্থতরাং আঁছারের 

বন্দোবস্ত নিজে করিতে হইয়াছিল। যাত্রীদের ম্মরণ থাকা উচিত যে, 
জাহাজ চলিলে রাক্ষসের ন্যায় ক্যা, হয়; স্থৃতরাং "তাঁহার! যুব হইলে, 
কেবল ব্রাক্গণের বিধবার ন্যায় আঁার্ধ্য 'লইলে চলে না। নদীর মধ্যে 
জাহাজের মন্দ গতি । এমন কি+১০টার সময় কলিকাঁত! ছাড়িয়া উলুবেড়িয়া 

_ আদিতে প্রায় ছুইটা হইল।, প্রায় ছয় টার সময় জাহা্ কু রি তু বর অপর 

পারের নিকট. শ্ঙ্গর করিল। এ্রইস্থলে নদীয় ূ রববপারে অল্প 'জল), 'গশ্চিম 
পারে অধিক. জল। 'আরোহীদের মধ্যে কজন মগ. ছিল, তাহাদের মধ্যে 

ছুইটি ভ্ীলোক। প্রসিদ্ধ তামাসা.প্রদ, শক মেষ্টার বাগ ইহাদি' । প্র ্ কে 'ইংলগডে 
লইয়া যাইতেছেন। মগ, সকল সর্বদাই চিত্ত ও. 'হাসাসুখ। স্বীহারা 
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রন বা মুলমেনে গিয়াছে, সাহারা 'বলেন যে ভারতবর্ষে বিষ -ুখের 
খ্যা অধিক ॥ কিন্তু দ্মদেশে হাস্য, মুখের শ্পংখ্য। অধিক । ইহার কারণ 

কি? বিষর্ক বদন কি গাভীর লক্ষণ ? খহারা ঈশ্বর্ক আনন্দ-্বরূপ 
বলেন, ধাহার! তাহাকে সচ্চিদানন্দ বলিয়! ডাকেন, তাহারা এত নিরানন্দ 

কেন? যদি বল হিদুরা বড় দরিত্র, অন্লচিত্তায় সূর্ধদা চিস্তিত। আমি 
একথা স্বীকার করি, কিন্তু ইহাঁও বলি যে, সুখ: ভারী -করিয় থাকিলে 
জঠরানলের নিবৃদ্তি হয় না, তবে অকারণ চিত্তের ক্ষতি কেন হারাই ? 

২১ শে মাঘ_-অদ্য ছু প্রহরের পর জাহাজ ছাড়া হইল। প্রায় 

একটার সময় রাঙ্গাফলার শ্বেতস্তস্ত দৃষ্ হইল।, আমি ডায়মণড হার্কর 

মহকুমা কিছুকাল ছিলাম; সুতরাং রাঙ্গাফলা সম্বন্ধে আমার ছই এক 

কথা বলিবার আছে। আমার বিশ্বাস এই যে চবির পরগণাঁয় যতগুলি 
মহকুমা আছে, তাহাদের মধ্যে ডাঁয়মণ্ড হার্বর খলতায় অগ্রগণ্য ; ; এবং 

, ডায়মণ্ড হার্বধর মহকুমার মধ্যে রাঙ্গাফলা ফাঁড়ির এলাকার লোক সর্বা- 

পেক্ষা খল। যদি কাহারও-এ করায় সংশয় হয়, উক্ত মহকুমার কয়েকটি 

দেওয়ানী ও ফৌলদারী নর্থী দেখিলে, তাঁহার আর কোন সন্দেহ থাকিবেনা । 
বিশেষত মথুর দাস এবং অদ্বৈত দাঁস নামক ছুই ভায়ের গুণ যাহাতে কীর্ডিত 
আছে, তাহ। দেখিয়! বুঝিতে পারিবেন মানব প্রকৃতি. কত দূর অধম হইতে 
পারে। বাখরগঞ্জ জেলার সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে: ধে তৃথাকার”লোক 
নরহত্যা করিয়া কখন কখন মিথ্যা মোঁকদদম! প্রস্তত করে | যিনি ডায়মও 

হার্বরের পুলিসে ব ফৌজদারী আদালতে কার্ধ্য করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে 
পারিবেন যে এই মহাপাপ চব্বিশপরগণায়ও একান্ত বিরল.নছে। বাঙ্গালা 

যেখানে ভূমি উর্বারা, সেখানেই সীমার বিবাদ, হাঙ্গামা, দাক্গা, মিথ্য।, 
নালিস, মিথ্যা সাক্ষ্য ও কৃত্রিম নিদর্শন পত্রের প্রাহুর্ভাব। ভূমির উর্বরতা 

বাঙ্গানীর পক্ষে কতদূর মঙ্গলজনক পে বিষয়ে 'আঁমাঁর বিলক্ষণ সন্দেহ আছে । 
জাহাজ ঘোড়ী মারার নিকটে পৌছিলে যোধ হইল । খেন উজ কুলের 

গাছ জল হইতে উঠ্রিয়াছে।" 
সাগর উপ হীর্পের নিকটে নদীর পশ্চিম পার টি বহর লা? । সাড়ে 

ময় জাহাজ উপদ্ধীপ ছাঁড়াইয়! সমুদ্রে পড়িল। ঘোলা জল ক্রমে 
হরিত বর্ণ হস অদ্য নীলা দেখিতে পাইলাম না ।. গবর্ণমেন্ট স্থাপিত 
নাবিক-সহায় দীপ-পোঁত টিনিরাাগার সাড়ে পীচটার সময় ছাড়াইলাম। 



২৮ নবজীবল। 

এইখানে পাইলট, সাহেব আমাদের জাঁহাঁজ হইতে নামিয়া কলিকাঁতাভিমুরখ- 
গাষী এক জাহাজে উঠিলেন।. জাহাজ চালানর ভার সম্পূর্ণরূপে, ক্কাণ্ডেন 
সাহেবের হাতে পড়িল ॥ . কয়েকটা সাগর-চর কিংহংদ (8৪৪. £8118) জাহা- 
জের নিকট ইতস্তত বিচরণ. করিয়া মত্ত ধরিতেছে; অন্য কোন পণ্ড -পক্ষষী 
দেখিতে পাইলাম না: অদা সমস্ত রাঁত্রি জাহাজ চলিল। . :. 

২২শে মাঘ-_অদ্য প্রাতে প্রথমত নীলান্ু দেখিলাঁম। যে দিকে দৃষটি- 

পাঁত করি.সেই দিকেই ঘন শ্তাম জল রাশি এক্ষণে সমুদ্রের শান্ত মুর্ডিঃ 
কোন ভয় নাই; তথাপি. যে মাত্রী আর কখনও সমু দেখে নাই, ভাহার 
মনে অবশ্ঠই অপুর ভাবের উদয় হয়. পুর্বব কালে কাহারও পোত নির্মাণে 
নৈপুণ্য ছিল না। কেহ কোম্পাসের ব্যবহণর জানিত না, এবং জ্যোতি্বিদ্য। 
দ্বারায় পোতের স্থান নিরূপণ করিতে পারিত নাও তখন ভয়ের প্রচুর কারণ 
ছিল। এক্ষণে আবাল বৃদ্ধ বনিত1নির্ভয়ে সমুদ্র যাত্রা করিতেছে । তথাপি 
বঙ্গোপসাগরে তদ্বের কাঁরণ একেবারে অস্তর্থিত হইয়াছে,-এমন কথ! বলা যায় 

না। কোন কোঁন বৎসর 'জ্যেষ্ট ও কার্তিক মাঁসে এমন বাত্যা হয়, ষে নিত্য 
সাগরচর, অভিজ্ঞ নখবিকদেরও ভয় পাঁইতে হয় 1. আমি এক জন নাৰিককে 
জিজ্ঞাস। করিলাম, “আবর্তনী-বাত্যার(০০107) সময় আপনারা কি করেন ? 

তিনি বলিলেন, “ ভুবিয়! মরিব, আর কি করিব ? বঙ্গোপসাগর, চীনোপ- 

সাঁগরুঞগবং ওএই ইডি দ্বীপ পুঞ্জের নিকট আট্লান্টিক মহাঁনাগর__-এই তিন 
স্থান পৃথিবীর মধ্যে প্রচণ্ড বাযুর প্রধান আকর। মিষ্টর বাঁন্ফোর্ড ১১৫টি 
আবর্তনী-বাত্যার 0১ 0103)83) সংক্ষিপ্ত বিৰরণ লিখিয়াছেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ 

হইতে ১৮৭৬ খুষ্টাব্য পর্যযস্ত এতগুলি পবনোৎ্পাঁত বঙ্গোপসাগর হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছিল | আশ্চর্যের বিষয় এই ষে ইহার একটিও ফেব্রুয়ারি মাসে 
ঘটে নাই; জানুয়ারিতে ২টি, মার্চে ২টি, জুলাইয়ে শটি, আগষ্টে ৪টি, সেপ্টে- 
স্বরে ৬, এপ্রিলে ৯টি, ডিসেম্বরে ৯টি করিয়া, জুনে ১০টি, নবেন্বরে ১৮টি, মে 
মাসে ২১, এবং অক্টোবর মাসে ৩১টি ঘাটরাছিল | ইহাতে স্পষ্টই প্রভীতি 
হইতেছে, যে কার্তিক মাস বায়ব্যোৎপাতের সর্বপ্রধান মাস। ূ 

_. বঙ্গেশপসাগরের তটস্থ বলিয্। মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বাঁখরগঞ্জ 
ভোক্কাখালী, ও চট্টগ্রাম জেলাক্স যেমন পবনোক্পাত হয়, বাঙ্গালার অন্যান্য 
জেলায় তন্দপ কখনও হয় না। ৯৮৮৬ সালের ৩১শে আক্টোবরের ঝড়ে লক্গা- 

ধিক মনুষ্য দক্ষিণ সাহীবাঁজপুরে ও চট্টগ্রীমে বাটাতে থাকিয়! ডবিয়া মরি- 



মিংহল ঘাত্র! । ২৭৯. 

যাছে। এমন গ্রলয়োপম প্রচণ্যবাত্যা, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে কখন 

হইয়াছে কিনা লনদেহ। রর | 
সিংহল রঙ্োপসাগরের | ৈধ তি কোণে, স্থিত; কিন্ত সেখানে প্রচণ্ড 

রাত্য বিরল.*। এজন্য সিং ংহলের পূর্বোপকুলে অিক্ষোমালী নগরের নিকট 
ভারতবর্ষের রণতরী সমত্ত রক্ষিত হয়। অদ্য কোন ' জলচর বা পক্ষী দেখিতে 

পাইলাম না। একটি কিংহংস৪ নাই। কল্য ছুই প্রহর হইতে অদ্য ছুই 
প্রহর পথ্যস্ত জাহাজ ২৬০ গির! অর্থাৎ ১৩০ ক্রোশ চলিয়াছে। গত কল্য 

সমুদ্রে র্যা দেখিয়াছিলাম ; অদ্য ভাল করিয়া দেখিলাম । কি বিচিত্র : 
সৌন্দর্য | যাহা বর্ণিতে বন্ধিমের ও হেমচন্দ্রে লেখনী অশক্ত, আমি তাহার 
বর্ণনার চেষ্টা করিব ন1; তবে বলিব ধিনি সাগর ও হিমাদ্রি না দেখিয়াছেন, 
তিনি ভগবানের মহিমা কিঞিন্মাত্রও বুঝিতে অক্ষম। 

২৩শে মাঘ __জাহাঁজ অহোরান্র অবিশ্রীস্ত চলিতেছে। প্রতি ঘণ্টায় 
১০ কি ১১ খির1-_প্রতি গিরায় এক মাইল । দক্ষিণ দিকের ৩৫০ অংশ পশ্চিমে 
ধাবমান । ঘোর নীল, কৃষ্ণবর্ণ প্রায়, জলরাশি মধ্যে ছই একটি বৃহদাকার 
কচ্ছপ দেখিলাম এবং তছুপরি বহুসংখ্যক পক্ষধর মীন (15178 ?9) উভ্ডীয়- 

মাঁন দেখিলাম । প্রাক্কত ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিতর্গণ. বলেন. যে এই মতগ্তের উড়ন 
-_-কেবল বৃহল্লম্ মাত্র ; ইহাদের বক্র গতি নাই। অধিকাংশ পক্ষধর মীনের 
গতি সরল রেখায় (প্রকৃত প্রস্তাবে প্রক্ষেপণী রেখায়) বটে; কিন্ত আমি 

দেখিয়াছি কয়েকট। মৎস্ত উড়িতে উড়িতে আপনাপন বাম ঘ! দক্ষিণ দিকে 

গেল। তবে ধাবমান জাহাঁজ হইতে দেখিয়াছি বলিয়া আমার দৃষ্টির ভ্রম 
হইলেও হইতে পারে । 
জাহীজের কর্মচারী ও. আরোহীদের মধ্যে কেছই আমার সহিত 

অসাবহার করেন নাই। কাণ্ডেন টেম্পুল্টনের মুখে কেবল এক কথ! 
* বাবু কেমন আছ? কি খাইতেছ? তুমি বড় আহাম্মক্যে আমাদের 

সঙ্গে আহারে যোগ ন দিয়! কষ্ট, পাঁইতেছ।” আমি বলিলাম «' যতদূর 
পারি মাতৃ-আজ্ঞ। পালন করিব ; কষ্ট অধিক হয় নাই; ॥ ষদ্দি রমন কষ্ট হয়, 

+* [০ চন 38652080668. জা30)) 0৩75872%11 816969 
106 টজ্য 9৫ 920881 800. ০৪ 2 1707209065-9500-0010098:098090- 
(100 ৮9 009 81217010706 ০০. 0116 92099590. 10890-56880 01. 319,0795 ৪0৫ 
&119 09৮০%68, :17098115, 8917029 ০৮ 106 8100:০01 0০ 100161) 6%৪- 
6670 5100795 06005 151800-%101808008 0931009 10 1889, 22, 94. 
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যে. তাহাতে স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে বা প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়, তখন 
কোন নি্নম বা আজ্ঞা মানিব না; শমন। স্থলে নিয়ম মানিয়া চলা 'আঁপ- 

নাদের শীল নহে, আমাদেরও ,শাস্ত্ নহে আপনাদের দাউদ রাজা প্রাণ 
রক্ষার্থ-য়িহ্দী যাজকদের তুজয, অপর লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ, 'নৈবেদ্য কুটি 

থাইয়াছিলেন; আমাদের িশবামিত্র আপর্ারথ চগালদত বের মাংস 
খাইয়াছিলেন 1৮. 

মান্দ্রীজ যাত্রী একজন ইংরেজ ইট বিল সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা 
করিলেন। আমি বলিলাম, “সকল বাঙ্গালির যে মৃত, আমারও সেই মতঃ 
কিন্তু উহা! এমন কিছু পদার্থ নহে, যে উহার জন্য এতটা! গোলযোগ ভাল 
দেখায় ।” আমি ইংরাজিতে এই কথা বলিয়। শেষ করিলাম 7 গ্ু১৩ 8882৩ 
33 2০6 ০৮) 6০ ০8015.” শ্রীরামপুর প্রবাসী বাণ্তিষ্ট মিসনের এরজন 

পাড্রী বাঁটী যাইতেছিলেন।. তাহার বিশ্বাস এই যে, ১৫।১৬ বৎসর মধোই 
ইহ লোকের শেষ হইবে; পরে স্বর্গ রাজ্য স্থাপিত হইবে । তিনি বলি- 
লেন “আমার বোধ হয় যে, কেশবচন্ত্র সেন থুষ্টিয়ান ছিলেন, শ্বজাতীয়দের 
মধ্যে আপন প্রতিপত্তির হাস হইবে ৰলিয় প্রকাশ্যরূপে খুষ্টীয় ধর্ম অবলম্বন 
করেন নাই | আমি বলিলাম-“যতদূর জানি, সেন মহাশয় খুষ্টকে মহাপুরুষ 

ঝলিয়। মানিতেন; পরমাত্মার অবতার বলিয়া মানিতেন না” পান্রীসাহেব 
ঘৃষ্ট মাহুুজ্্য বিষয়ক কয়েকটি বাস্থাল! গান রামপ্রসা্দী সুরে গাইলেন; 
এবং কেশবচন্দ্র চিত ভিন্ন থরে সেই বিষয়ে, আর একটি গানও করিলেন 
তাহার উচ্চারণ ঠিক্ বাঙ্গালির মত; তবে “ ত+ বলিতে “ট , বলেন এবং 
“ধ”'বলিতে"ঢ*” বলেন। তিনি টি.নিটারীয় খুষ্িয়ান বটেন; তথাপি 
তনয়েশ্বরকে, জনকেশ্বরের ন্যুন বলিয়া মানেন। তিনি রামায়ণের অনেক 
প্রশংসা করার, এলাহাবাদ আবামী একজন পাত্রী আমাদের নিকটে 
ছিলেন, বলিয়া! উঠিলেন, “আমি জানি কোন কোন খৃষ্টিয় যাজক. কখন 
কথন রামায়ণ ও মহাভারতের বচন লইয়া ধর্দপদেশ দিয়া থাকেন? কিন্ত 
তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে $ কারণ রাম চক্রিত্র ভাল হইলেও. তাহা নিম্পার্প নহে; 
কেবল খুষ্টই মানব মণ্ডলের মধ্যে অপাপ-বিদ্ধ ছিলেন ।” সামি কোন উত্তর 

ূ দিলাম না; কারণ গৌকাদের সঙ্গে তর্ক করা নিক্ষণ ). 

২৪ শে মাঘ । অদ্য প্রাতে উঠিগ্গা গোখি : “হার মান্রাজে 

. পৌঁহুছিয়াছে। ৯২ ঘটান ৭৭* মাইল আসিয়াছে উপকূলে তরঙ্গ-রোধ 



পিংহল-যাত্র!। ৩৯ 

113082-দ51 ) নির্মিত হইয়াছে + তথাপি, এরানকার ঢেউ বড় ক্ষুদ্র 
নহে এখানে জাহাজ, যেমন দোলে অন্যত্র্এমন, দোলে না। যে নৌকার 

উঠিয়া বেল! ভূমিতে যাইতে হয়; তাহাকে নন্থপ্লা- বোট বলে; যেমন ঢেউ, 
তাঁহার উপযুক্ত নৌকা । সমুদ্র হইতে মাক্রাজ নগর দেখিতে অতি সুনার ; 
তবে কোম্পানীর বাগান হুইতে কলিকাতা! বত -সথুন্দরু দেখায় তত সুন্দর 
নছে।, বীবরেরা মৎস ধরিতে ক্ষ ক্ষুদ্র কষুত্র নৌকায় উপকূল হইতে ৪1 ৫ 

ক্রোশ দুরে যায়, কর্কট, আহার্য্য কন্তরি (2588:9), সামুপ্রিক বাগদা 

চিঙ্গড়ি € [ঢারদা08-), সামুদ্রিক. গলদা চিঙ্গড়ি :005£6£8) ; সামুদ্রিক 

খোরসোলা. (20011965 ) ও অন্যান্য অনেক প্রকার মৎস্য মান্দ্রাজের 

বাজারে পাওয়া যাঁয়। ডেস্ মত্ন্ত ইলিশের ন্যায় সুস্বাছু কিন্ত তাহা হইতে 
বড়।, বাক্গালোর হইতে ই্রবেরি ও রাঁষ্পবেরি ফল আইসে$ এখনকার 
ফলের মধ্যে তাহাই উৎকৃষ্ট । মান্দ্রাজে যে হিমক্ষীর (1০9-019977% ) প্রস্তত 
হয়, তাহা কলিকাতাঁর বরফের কুল্নী অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হয়। উপ- 

কুলে ভাল ভাল টানের বাস্স ও ত্রোঙ্ক প্রস্তুত হয়। মান্্রাজে পীপ্ল স্ পার্ক 
নামক উদ্যান ও পশ্বালয় অতি রম্যস্থান বলিয়া! বিখ্যাত? কিন্তু দুর্ভাগ্য 

বশত আমার তাহা দেখিবার অবকাশ হয় নাই। 

মান্দ্রাজের ভদ্র পল্লীপ্তে (যেখানে ব্রাহ্মণ ও. শেঠীর বসতি ) বেড়াইয়া 
দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, বাঙ্গালা অপেক্ষা তথায় স্্রীত্বাধীনত! 
অনেক অধিক। ইহার কারণ এই যে, এতদঞ্চলে সুদলমানদের অধিক 
প্রাহুর্ভাব হয় নাই, সুতরাং এখানে প্রাচীন হিম্ুদের অনেক র্বীতিনীতি 
আছে। আমার বিবেচনায় কলিকাতায় অস্তত মান্দ্রীজের ন্যায় স্্রীশ্বাধীনত! 

হইলে ভাল হয়। বাঙ্গালীরা কি বলিতে পারেন, যে মীন্্াজের তামিল, 

্রীলোক এবং বোস্ায়ের মহারাস্ত্রীরা বঙ্গানঘাঁদের অপেক্ষা হুশ্চরিত্রা ? মান্দ্রা- 
জের চলিত ভাষা তামিল? কিন্তু এখানের কুলীরা পর্য্যস্ত ইংরাজী কহিতে 
পারে; তাহাদের ইংরেজী কুলিকাতাঁর চীনে বাজারের ইংরাজী অপেক্ষা 
ভাল । একজন ককষ্চকান্, মলিন চীর-পরিচিত, দরিপ্র বালক আমার নিকট 

এই বলিয্ব! ভিক্ষা ভাহিল,' ও 169, ৪1; 5 30 01993 ওঃায 1)01)070-) 

৪৪৮ ০০৪৩৪, ৪৮ জাহাজের উপর মাজ্রাজী আয়ারা যেনধপ ইংরেজী 
উচ্চারণ করে, তাহা গুনিলে,* অনেক কলেজের ছাত্রদের অবাক হইতে 
হয়। আমি মান্্রাজের ছুইটি পাঠশালা দেখিয়াছি। শিক্ষক গানের হরে 



৩২ নবজীবন। 
একখানি তামিল গ্রন্থ 'পড়িতেছেন”। ছীত্রেরা উড়িননা পাঁগীদের . মত টুপী 
মাতীয় দিয়া, লৌহ লেখনীর বাধায় তাঁলপাঁতে আঁচড় দিতেছে। 1 'দোয়াত 

- কলমের সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই। 
২৫শে মাঘ --এদ্য দ্বিপ্রহয়ের লময় জাহাজ মানা ত্যাগ করিয়া 

দক্ষিণের ১৫ অংশ পূর্ব্বে চলিল। ক্রমে মান্দ্রীজের দক্ষিণের পৰ্বত-শ্রেণী 
ষ্টিপথের বহিভূতি হইল। আবার সেই অকুল নীলান্ধু রাশি । জাহাজের 
অনেক মেম সাহেব রূপার চুড়ি পরিয়! থাঁকেন। চুঁড়ির গঠন বাঙ্গালী 
্ীলোকদের চুড়ির সদৃশ নহে । একগাছি ডায়মণ্ড কাঁটা রূপার দীর্ঘ তার স্বর 
পেঁচের ন্যায় পাক দিয়া এঁ বিবি-আঁনা চুড়ি প্রস্তত হইয়াছে । মেম দাহেব- 
দের মধ্যে নীল ফিতা! ধারিণী মিস্ মিনোর সহিত আমার ভাল' আলাপ হইয়া- 
ছিল। তিনি মদ খাওয়া মহাপাঁপ বলিয়া অনেক উপদেশ দিলেন, প্রবং 
তদ্ধিষয়ে কয়খানি গ্রন্থ আমাকে পড়িতে দিলেন। বোধ করি তাহার এই 

বিশ্বাস, থে বাঙ্গালি বাবুর সকলেই মদ্যপারী। আমি বলিলাম, « শুনিয়াছি 
সমুদ্রে বমনোদ্যম হইলে, অল্প পরিমাণে সুর পাঁন করিলে ভাঁল হয়।” তিনি 
বলিলেন “ এ কথা মিথ্যা ; যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সাগর-পীড়ী (98-8301১689) 

হয়, কিছুতেই বমন নিবারণ হয় না; কেবল স্থির হইব শুইয়! থাকিলে এবং 
কিঞিৎ ঘরফ সৈবন করিলে গীড়ার উপশম হইতে পরে ।” কেহ কেহ এই 
পীড়ারপ্জন্য আনারস খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এধাত্রায় আমার সাঁগর- 

পীড়া হয় নাই। 0 | 

২৬ শে মাঘ-_অদ্য প্রাতে জাহাজের গতি প্রা দক্ষিণে । মধ্য 

কার মাস্তলে পাল তোলা হইয়াছে! গতকল্য দ্বিপ্রহর হইতে "অদ্য 
দ্বিপ্রহর পর্যযস্ত জাহাজ ২৬৪ মাইল চল্িয়াছে। বেলা ৪টার সময়. একট! 
পর্বত দৃষ্ট হইল। কাণ্ডেন সাহেব বলেন, “এ সব সিংহলের পর্বত ? র্য্যা- 

সের পূর্বে ন্পষ্টিরূপ কুল দৃষ্ট হইল। ৪2 এ 

২ শে মাঘ- অন্য প্রাতে সিংহলের উপকূল গা দেখিতে 

পাইলাম? কি শপুর্ব্ব শোভা! এই স্বীপের অনুপম টনসর্সিক সৌনার্য্য 
ুগ্ধ হইয়াই বোধ হয়, আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইহাকে ্ব্ণময়ী লঙ্কা বলিয়! 
ডাকিতেন। বালুকাঁময় বেলা-ভূমি একি পীতবর্ণ রেখার ন্যায় দুষ্ট 
হইতেছে; তাহার নীচে শুত্র; তুবারবৎ্, সাঁগরোঁখিত ফেন-মাঁলা। কুলে 



সিংহল- 'যাত্রা। ৩৩ 

বৃক্ষরাঁজির মধ্যে কেবল নারিকেল | ্রমই 'ভালরূপ নয়ন গোঁচর হইতেছে; 
কিরদরে নারিকেল বনের পশ্চাতে, পর্বতশ্রেণী নীল কাদঘিনীর ন্যায় 

শোভা পাইতেছে । পর্বত সকলের সাঁমুদেশ্ব মেঘজীলে জড়িত । সমুদ্রে 
ধীবরগণ মৎস্য ধরিতেছে ; এবং কিংহহসগণ (৪5৪-8118) মৎস্য আহার 

জন্য ইতস্তত বিচরণ বিনা বিনা ০৪) জলে ত্রীড়! 

করিতেছে । 

“বৈদেহি পশ্যা মলযাৎ বিতক্তং মৎসেতুনাঁ ফেনিলমুাশিম | 
ছাঁয়াপথেনেব শরত্প্রসন্নমাকাশমাধিষ্কৃত চাঁরুতারম্ ॥১৮ : | 

শরদাকাঁশের ছায়াপথ সদৃশ ফেনাবলী দেখিলাম; কিন্ত সেতুবন্ধ 
দেখিতে পাইলাম না। সিংহলের উত্তর দিয়া জাহাজ চলিতে পারে না; 
চলিতে পারিলে মান্্রাজ হইতে কলঙ্ক এক দ্বিনেই যাঁওয়! যাইত। জাহণজ 
প্রথমে সিংহলকে পশ্চিমে রাঁথিয়। দক্ষিণে মুখে, পরে ত্র দ্বীপকে উত্তরে 

রাখিয়। পশ্চিম মুখে, পরিশেষে সিংহল পূর্বে রাখিয়া উত্তর-গামী হইয়! 
কলম্বো নগরে পৌছে।, 

প্রায় ১০ টার সময় আঁমর1 পইণ্ট ডিগাঁল, ছাঁড়াইলাম ৷ সিং ংহুলীরা এই 
নগরকে “ গাঁলী” বলে। আগে গাঁল্ নগর সিংহলের একটি প্রধান বন্দর 
ছিল। এক্ষণে তথায় অধিক জাহাজ থাঁমে না। তাহাতে তথাকার বাণিজ্যের 

হাস হইয়াছে। 
গত কল্য ঘ্বিপ্রহর হইতে অন্য দিপ্রহর পর্য্স্ত জাহাঁ্গ ২৯৬ দি চলি- 

য়াছে। গতকল্য পা'ল দেওয়া হইয়াছিল, এ জন্য এত বেগে আসিয়াছে । 
প্রায় বেল! ৪ টার সময় আমরা কলম্বো নগরের তরঙ্গ-রোঁধের নিকট পৌছি- 
লাম। এই নগরে দুইজন বাঙ্গালি চাউলের কারবার করেন-শ্রীযুক্ত বাবু 
শশী ভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং তাহার সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু রঘুপতি চট্টোপা- 
ধ্যায়। তীহাঁরা আমাকে সাদরে তাহাদের বাসায় লইয়া গেলেন । 

২৮ শে মাঘ--সিংহলে নিত্য বসন্ত ব! নিত্য শ্ত্রীক্ম বিরাঁজমাঁন্। 

কলঙ্কে! বিুব রেখ! হইতে প্রায় ৭ অংশ উত্তরে। সুতরাং এখানে সুর্য 
অতিশয় প্রথর ; কিন্ত সাগরোখিত শীতল সমীরণে সৌর তেজের এত লাঘব 
হয় যে সিংহলে বসন্তের নিত্যাধিকার রলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রায় প্রতি 
মাসেই বৃষ্টি হয়; যে সময়ে বৃষ্টিৎহয় না,সে সময়েও নভোমগুলে শ্বেত মেঘ দৃষ্ 

হয়। পৌষ মা মাসের রাত্রে এক খানা চাঁদর গাজে দিলেই চলে । বায়ুর 
& 



৩৪ মবজীবন। 

ভাপাংশ রা, তাঁপমাঁণের ৮* অংশের বড় উপরে উঠেনা বা নীচে 

নামে না) এই কারণে সিংহ্লে পরায় প্রতি মাসেই পাকা আম্, পাকা কীটাল, 
ও পাঁকা আনারস পাওয়া যায় ।.আমি মাঘ মাসে এক গাছে, আত্ম মুকুল, 
অপরু আতর, এবং অর্থপ্্ আসর দেখিয়াছি । এখানে পনস-তালিকা অনেক 

'জন্মে। এই ফল দেখ্রিতে ঠিক কাটালের মত; পাক করিলে ইহার রুটার 
ন্যায় স্বাদ; এই জন্য ইংরেজের! ইহাকে রুটা ফল (:৩৪৫-01) বলেন । 
নেবু, পেয়ারা,টাপাকলা, কাচকলা প্রভৃতি আমাদের দেশের সর্ধপ্রকার ফল 
সিংহলে জন্মে। সজিনাখাড়া ও ফুল বারমাঁস পাওয়া যায়। গোল মরিচ, 

জীতিফল, লবঙ্গ, ছোট এলাচি, ও দীরুচিনি এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হয়। এক কালে দারুচিনির আবাদ এখান কার প্রধান আবাদ ছিল। ভল্লা- 

তক বাঁ কাজুফল (988100ঘম-2008) মেদনীপুর জেলায় ও বাঙ্গালার অন্যত্র হিজ- 

'লির বাদাঁম নামে খ্যাত, উহ! সিংহলের সাধারণ ফল। ধান্য উত্তর প্রদেশে 
অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়; অন্যত্র ধান চাঁদ নাই। গোধৃম, ছোলা, মটর, 
গোঁল আলু, ও সর্ধপ সি'হলে জন্মে না বলিলেই হয়। এই.সমস্ত গ্রব্য ভারত- 

বর্ষ হইতে আইসে। এখানে সর্ষপ তৈলের ব্যবহার নাই। নারিকেল 
ও তিল তৈলে পাক হয়। নুয়ারেলিয়া সিংহলের শীত প্রধান স্থান। যত কপি 
কলম্বোর বাজারে বিক্রীত হয় তাঁহ। ধ্ অঞ্চল হইতে আইসে। শ্রীক্ম সম্তপ্ত 

ইউরেীয় প্রবাসীরা শীতল বায়ু সেবনের জন্য এ স্থানে কথন কখন গিয়! 
থাঁকেন। কলমে নগরেষত কেন সৌর তেজ হউক না, একবার 
সমুদ্র কূলে, বিশেষত গাল্ ফেস্ ওয়াক্ নামক পার রাস্তার দাড়াইলে শরীর 
শীতল হয়। 

আদিম সিংহলীদের অর্থাগমের প্রধান উপায়, নারিকেল; $গনিবেশিক- 

দের, কাফি। কাফিগাছের এক প্রকার রোগ হওয়ায় অনেকে চা ও কোকোর 

আবাদ আরন্ত করিয়াছেন। এখানে চা উত্তম জন্মে । 
০৮ 0 (ক্রমশ). 

0 তা, প্র; 
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7 অথবা « 

সমাজ শরীর . 
প্রত্যেক শতা্ধীতেই মনুষ্য সময়ক্ষেত্রে ছই চারিট করিয়া কাীতিস্তত্ত 

প্রোথিত করেন । উনবিংশ শতাব্দীতে এই রূপ কীর্তিস্তত্তের অভাব নাই। 

বাহ্য জগতে মনুষ্য নিত্য নিত্য নব নব আবিক্রিয়া দ্বার। প্রক্কৃতির উপর নিজ 
আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন । অস্তর্জগতেও নিত্য নিত্য নব নব চিন্তা প্রণালী 
আবিষ্কৃত হইতেছে, নব নব তত্ব উত্তাবিত হইতেছে, জ্ঞান ধর্ম ও নীতি প্রভৃ- 

তির নব নব বিকাশে মনুষ্য ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। জীবা- 
দির ক্রমবিকাশ ও পুক্ুষাপুক্রুমিক তা এবং বিভিন্ন জাতি জীবের উৎপত্তির কারণ, 

গ্রতৃতি বৈজ্ঞানিক তববমালা চিরকালই উনবিংশ শতাব্দীর জয়ন্তস্ত বলিয়া! 

পরিগণিত হুইবে। সম্প্রতি ইযুরোপে আর একটি প্রক্ষ্ট দার্শনিক তত্ব আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । আমর অদ্য এ নবাবিষ্কত তত্বের আলোচনাক় প্রবৃত্ত হইতেছি। 
মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি পদার্থকেই লোকে 

শরীরী বলিয়া বলিয়া অভিহিত করিত।. কিন্তু এক্ষণে অবধারিত হইয়াছে 
যে মনুষ্য-সমাজও শরীরী পদের বাঁচ্য। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে ব্যক্তি- 

সমষ্টিকে সমাজ বলা যাইতে পারে না, ব্যক্তির উন্নতিতে সমাজ উন্নত হয়, 
মা; ব্যক্তির বিনাঁশে সমাক্গ বিনষ্ট হয় না। যেমন বীজনিহিত শক্তি- 
প্রভাবেই বৃক্ষের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত হয়, অবধারিত হইয়াছে ষে 
'সেইরূপে সমাজনিহিত শক্তি দ্বারাই সমাজের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত 
হইতেছে । আমরা এস্থলে সংক্ষেপে এই তন্বের তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্য। করি- 
লাম। নিয়ে ইহার সবিস্তার আলোঁচন। করিব। কিন্তু & কথার আলোচন! 
করিবার পুর্বে আমাদিগকে ছুই একটি আহক বিষয়ের অবতারণা 
করিতে হইতেছে । 

বিখ্যাত দার্শনিক কোমত প্রথমে রর সমাজ শরীরতত্বের উদ্ভাবন 
করেন।. পরে পণ্ডিত- শ্রেষ্ঠ স্পেন সার বহুল প্রমাণ সংযোগে এই মতের 
সম্রসারণ করিয়াছেন ॥ প্রসিত্ধ লেখক হ্যারিসন সাহেব তাহার বক্তৃতার 
এক স্থলে বলিয়াছেন__“) 6:৪৮ 7 70110807108] 9019০005০01 1১18 

০6720 198 019.10০0£ 0 ৮৩. 198420 ০ ১০ 0729010 193 28 



৩৬ | নবজী বন) "' 
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01892087009 01 89018 018801820 আও ॥ 18*৮*৯৪, 0188 800. 0200- 

0৪০৮ 369৮ ইয়ুরোন্প এখনও এই তত্ব সর্ধত্র সাদরে পরিগৃহীত হয় 
নাই। কিন্ত বর্ধমান সময়ের ইয়ুরোপীয় চিন্তাপ্রথালী আলোচনা করিলে 

্পষ্টই প্রভীতি হয়, যে অতি অন্ন সময়ের মধ্যেই এই সমাজ-শরীর-ততব, 
দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিবিদ্য। প্রভৃতি সকল শানজ্েই নিজ অধিকার 
ও প্রভাব বিস্তার করিবে। ফলত বিজ্ঞানে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম ষেরূপ মহা 
বিপ্লব উপস্থাপিত করিয়াছে । বোঁধ হয় সামাজিক সকল শাস্ত্রেই সমাঁজ- 
শরীর তত্বও সেইরূপ মহাবিপ্লৰ উপস্থাপিত করিবে । এই মহাবিষ্নাবের পুর্বব- 
লক্ষণ সমস্ত এক্ষণেই কতক পরিমাণে পরিলাঁক্ষত হইতেছে । মরিসন 
নামে একজন সাহেব গিবনের ইতিহাসের সমীলোচনা স্থলে বলি- 
তেছেন--”1009 19925891109 09650 ০£3 (1)০9011179 8200 8911) ৪1, 

1188 10981) 21693. 16692750. ৮০--%০ 11790600%9 ০01806190892 ০% 

30০91965898 20 07091319153) 1751786 200. £0%71706 11009 ০৮1১9 0727 

18109, 20090201176 0 15 ০10 1979. 

কোথায় বিশ্ববিখ্যাত গিবন আর কোথায় অজ্ঞাতনামা মরিসন ! কিস্ত তথাপি 

সমাজ-শরীর-তত্ব সাহায্যে মরিসন গিবনকে ভ্রমসক্ষুল বলিয়া! প্রতিপাদিত 

করিলেন। কাঁ্সাইল ইতিহাঁসবেত্তা বলিয়। জগদ্ধিখ্যাত। কিন্ত তিনিও ষে 
প্রণালীতে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, ভবিষ্যদ্ংশীয়েরা সেই প্রণালীকেও 
নিতান্ত ভ্রমসঞ্কুল বলিয়া! গণন1 করিবে । কাঁলীইল [79:০-৮70181,1 নামক 
গ্রন্থে বলিতেছেন-_পা০৮, ৪৪ ] 8159 $৮, 010150789] 1)19607, 15 ৪ 0০৮- 

00, 0১917198020 0 0016 2768 2090. 1১০ 778৮৩ *702]590 1976.” যদি 

সমজ-শরীর-তত্ব প্রক্কৃত হয়, তাহা হইলে ইহা! অপেক্ষা! ভ্রম-সস্কুল কথ। আর 

কি হইতে পারে? এবং যদি সমদর্শা গিবন ও সত্যনিষ্ঠ কালণাইল ভ্রমসঙ্কুল 
বলিয়া প্রতিপাদিত হয়েন, তাহা হইলে মেকলে, জেম.স্ মিল, আলিসন, 
ফ.ড্ প্রভৃতি আলঙ্কারিক-ও একদেশ-দর্শা উতিহাসিকগণ্ যে অপাঠ্য বলিয়। 
পরিত্যক্ত হইবেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এইরূপে অনেক 

দার্শনিক অনেক নীভিবেত্তা অনেক বার্তা-বিৎ ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যক্ত 
হইবেন। কিন্তু তাই বলিয়াই যে এই সব মহাত্মাদিগের পুস্তকরাশি একে- 
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 খাঁয়েই অব্যবহাধ্য হইবে, তাহাও নহে। ইহার! জ্ঞান-জগতে যে সমস্ত বিশদিল 

হ্দ্য নির্মাণ করিয়া! গিয়াছেন তাহা ভাঙ্গিক্জা ফেলিতে হইবে? কিন্তু ও 

সমস্ত হন্দ্্যের উপাদান সামগ্রী লইয়! আমাদের, ভবিষ্যদ্বংশীয়ের অপেক্ষাকৃত 

দুঢ়তর ভিত্তির উপর অপেক্ষাক্কত দৃঢ়তর প্রণালীতে নৃতন হর্খ্য প্রস্তুত করিয়া 

লইবেন । ইহাতে নৈরাশ্য, ক্ষোভ বা বিষাদের কিছুমাত্র কারণ নাই। যেহেতু 
প্র সমস্ত নৃতন হন্মে্যে বাগ দেবী শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া শুভ্র সিহাসনে উপ- 
বেশন করিয়! শুভ্র সরসিজে শুভ্র চরণদ্বয় বিমণ্ডিত করিয়া সত্যের শুভ্র কিরণ 

চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিবেন ।  অজ্ঞানান্ষকার বিদুরিত হইলে জগৎ জ্ঞানা- 
লোকে প্রদীপ্ত হইবে। যদ্দি আমরা বঙ্গে এ জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র জ্যোতিও 

আনয়ন করিতে পারি, তাহ! হইলেই আপনাদিগকে ক্ৃতার্থ মনে করিব । 

 সেযাহ। হউক, এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করা যাঁউক। কি 

অর্থে মানব সমাজকে শরীরী বলা যাইতে পারে, কি কি বিষয়ে মানব- 
সমাজের সহিত শরীরী পদার্থের সাদৃশ্য আছে, কি কি বিষয়েই বা মাঁনব- 

' সমাজের সহিত শরীরী পদার্থের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়! থাকে, এই সমস্ত প্রশ্নের 
বিচারে প্রবৃত্ত হওয়! যাউক। মানব জমাজকে শরীরী বলিয়া! শ্বীকাঁর 

করিলে,সমাজের কি কি উপকার,বা কি কি অপকার, সঙ্বটিত হইবে তাহারও 
বিচার কর! যাউক। এবং সর্বশেষে মানবসমাঁজকে শরীরী বলিলে অন্য 
অন্য কি কি পদার্থকেও শরীরী নিন হয়, তাহা নিগুঢ়ন্ূপে হৃদয়্ুম কর! 
যাউক। 

যে যে বিষয়ে মানবসমাজের সহ্তি শরীরী পদার্থের সাদৃশ্য আছে অগ্রে 
তাহাদের উল্লেখ করা যাউক। | 

ক। বৃদ্ধি 

(ক১)। শরীরী পদার্থের প্রথম নিয়ম এই যে উহার! প্রথমে অতি 
ক্ষুদ্র অবস্থায় থাকিয়া! পরে কালসহকারে অতি বৃহৎ আয়তন প্রাপ্ত হয়। 

সর্ষপ-কণার ন্যায় ক্ষুপ্বাকার বীজ কাল-সহকারে শাখা প্রশাখাযুস্ত বহুবিস্তত 
বৃক্ষে পরিণত হুয়। পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র শুক্রকণা কালসহকারে সার্দিত্রিহস্ত 
পরিমিত বলিষ্ঠ দীর্ঘাকার যুবা'শরীরে পরিণত হুয়।: মানবসমাঁজও এইরূপে 

্ুত্ব অবস্থা হইতে অতীব বৃহৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অসভ্যপমাজের লোৌক- 
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খ্য! দশ, পপর, কুড়ি বা চল্লিশ । «কিন্ত: অসভ্য সমাজই ক্রমশ বদ্ধিত, 

হুইয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্লোকে পরিপুরিত হয়। অচেতন পদার্থের 
কলেবর কখনই এইরূপে * « শতকোটি গুণে ৮ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না... 

(ক২) সকল শরীরী পদার্থের. আয়তন একনপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। 

কোন শরীরী বা দীর্ঘকায় হস্তীর ন্যায় অতি বৃহৎ আকার ধারণ করে। কোন 

শরীরী ঝ| পিপীলিকার ন্যায় চিরকালই ক্ষুত্ৰাকার থাকে । মহু্য সমাজেও 
এইরূপ আয়তন বৃদ্ধির তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে । উদ্ভেদ্দ! নামক অসভ্য 
জাতির সমাজ শুদ্ধ স্ত্রী পুক্রষ লইয়। সংগঠিত হয়। ফিউজিয়ানদের সমাজ 
বাঁর ব। কুড়ি জন লইয়! গঠিত হয়। আগামানবাসীদের সমাজের লোক 
সংখ্যা কুড়ি বা পর্ণাশের অধিক হয় না। এইরূপে ক্রমশ উর্ধে উঠিতে 
উঠিতে দেখ! যাইবে যে কোন সমাজ বা ছই শত কোনটি বা ছুই সহস্র 
কোনটি বা দুই লক্ষ, কোনটি বা ছুই কোটি লোঁকদ্বার৷ সংগঠিত হয়। 

(ক৩) শরীরী পদার্থের মধ্যে কতকগুলি এরূপ জাতি আছে যে, 
তাঁহার! ভিন্ন ভিন্ন কানে উত্তত হইয়া পরে একত্র সম্মিলিত হয় এবং এ 

সন্মিলনের দ্বারা আবার নূতন এক শরীরী পদার্থের উৎপত্তি হয়। আর্ত 

প্রাচীরের উপর যে শেওল৷ পড়ে, শ্রী পেওলার কতকগুলি প্রথমে একত্রিত, 
হইয়া ক্ষুদ্র কোন উত্তিদের সহিত যুক্ত হয়। তাঁহার পরে এঁ শেওলা সংযুক্ত 
ত্র উদ্ভিদটি অপেক্ষাৃত বৃহৎ অন্য উদ্ভিদের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার 
কলেবর বৃদ্ধি করে। মনুষা সমাঁজেও এইরপ প্রক্রিয়া দ্বারা সমাজের কলে- 
বর বদ্ধিত হইয়। থাকে । মনুর সময়ে আমাদের সমাজের বোধ হয় প্ীক্ূপ 

গঠন ছিল। দশটি পরিবার এক স্থানে একত্রিত হইয়া একটা সমাহ হইল। 
অন্য এক স্থানে আর দশট পরিবার এককব্রিত হইয়া আর একটি সমাজ হইল । 
পরে এ ছুইটি সমাজ:একত্রিত হইয়া আর একটা নৃতন সমাজের স্থষ্টি করিল। 
শরীরী পদার্থের মধ্যে এরূপ সম্মিলন অনেক স্থলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 
সেইরূপে মনুষ্য সমাজে ও রিল সম্মিলন অনেক স্থলেই বহুকাল 

স্থায়ী হয় না। 

ক « তখন তাহার! কজন ছিল, 
সঃ রি রা এ রা স 

এখন তোরা যে শত কোটি তার”---ভারতসঙ্গীত।. . . « 
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ৃধি সম্বন্ধে সমাজের সহিত শরীরী 'দার্থের যে বৈলক্ষণ্য আছে তাহাও 

স্মরণ করিয়া রাখা উচিত। মনুষ্য সমাজে '+কোন এক ব্যক্তি এক সমাজ 

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য এক সমা্গে যে দিতে পারে। কিন্ত শরীরী 
পদার্থের এক্সপ হয না। এক  শরীরীর অংশ অন্য শরীরীর সহিত সংযুদ্ধ 

হয় না । ক ৬. 

খা শরীরায়তন অনুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি 
খ১। শরীরী পদার্থের আয়তন বৃদ্ধির সহিত নব নব অল প্রত্যঙ্গেব 

উৎপত্তি হইয়া থাকে। মৃত্তিকা নিহিত বীজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই বলিলেই 
হয়। অন্গুরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বীজ হইতে অনেক অধিক। পরে যখন অঙ্কুর 
বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখন ইহার শাখা প্রশাখা মূল কাঁও পুম্প মুকুল ফল 
প্রভৃতি নানা প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উদগম হুইয়! থাঁকে ৷ শরীরী পদার্থের 

আয়তন যতই বর্ধিত হয়, উহা'র অঙ্গ প্রত্যঙ্গও সেই পরিমাণে বদ্ধিত হইয়া 

থাকে ।_ মনুষ্য সমাজেও এইরূপ আয়তন বৃদ্ধির সহিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎ- 
পত্তি ও বৃদ্ধির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। অসভ্য অবস্থায় যখন সমাজের 

লোকসংখ্য1 কুড়ি বা ত্রিশ, তখন সকল মন্ুষ্যই সমানভাবে অবস্থিতি করে। 

কিন্ত যখন উহাদের সংখ্য] বৃদ্ধি হয়, তখন উহাদের মধ্যে একজনকে প্রধান 
রাঁজা বপিয়া গণ্য করিতে হয়। রাজা প্র সমাজের মস্তকরূপে অবস্থান করেন, 

অর্থাৎ এঁ সমাজে প্রথম নূতন এক অঙ্গের সৃষ্টি হয়। পরে যখন এঁসমাঁজ 
অন্য সমাজকে পরাজিত করিয়! নিঙ্গ সমাঁজভুক্ত করিয়! লয়, তখন সমাজে 
আর একটি অঙ্গের সৃষ্টি হয়। তখন সমাজের মধ্যে একদল লোক (জেতৃগণ) 
শাসনকর্তা বর! প্রভূ বলিয়! গণ্য হন, আর এক দল লোক (বিজিতের! ) 
অনুশাসিত ব! ভূত্য বলিয়া পরিগণিত হয় । পরে সমীজ মধ্যে যতই লোক- 
সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, ততই জাতিভেদ বা ব্যবস্গাভেদ বা অন্যরূপ প্রভেদের দ্বার! 
সমাজের নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকশিত ও পরিবদ্ধিত হয়। কোঁন অঙ্গ 
পুরোহিতরূগে পরিগণিত হয়; কোন অঙ্ক কৃষক বলিয়! পরিগণিত হয়। 
ফোন অঙ্গ যুদ্ধজীবী, কোন অঙ্গ পণ্যজীবী বলিয়া স্বতন্ত্র শ্বতত্ত 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাঁয়। ভারতবর্ষে যে জাতিভেদ দৃষ্ট হইয়। থাঁকে তাহ! 
বোধ হয় সমাজের এইরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বৃদ্ধির ফল মাত্র। ত্রা্গণেরা এই 
সামাজিক নিয়মের প্রতিপৌষণ করিয়াছিলেন । তাহারা ইহার আষ্ট। 
নহেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে, ধে ব্রন্মাই জাঁতিভেদের অষ্টা। 



৪০ ্ মবজীবন-! 

. খ২। আয়তন বৃদ্ধির সহিত “ধে গুদ্ধ ভিন্ন ভিন অঙের সি হয়, তাহা 
নহে। একই জঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গে বিভক্ত হুইয়। ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ 
করে। জরাযুজ শিশু প্রথমে মাং পণ্ডের ন্যায় অবস্থান করে। পরে কাল- 
সহকারে এ মাংসপিপ্ডের কোন অংশ বা মন্তক, কোন, অংশ বাঁ হস্ত, কোন 
ংশ বা পদ রূপে পরিণত হয় । ফে অংশে হস্ত হয়, তাহার কথাই বিবেচন। 

করা যাউক। প্র অংশই কাঁলসহ্কারে ভুজ প্রকোঠ অন্ুলি নখ গ্রাভৃতি 

নানাবিধ প্রত্যঙ্ে বিভক্ত হয় ।--মনুষ্য সমাজে ত্রব্ূপে অঙ্গ হইতে প্রত্য- 
ল্গের উত্তব হইয়। থাঁকে। যখন প্রথম পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভর হয়, তখন 
এ এক পুরোহিতই মন্রবিৎ, গণক, ওঝা, চিকিৎসক বলিয়া! পরিগণিত হন । 

কালসহকারে এর পুরোহিত শ্রেণীর কতকগুলি লোক শুদ্ধ গণকতা করেন, 
কতকগুলি শুদ্ধ চিকিৎসা করেন, রুতকগুলি গুদ্ধ ওঝাগিরি ব্যবসা! অবলম্বন 
করেন। এইরূপে এক অঙ্গ হইতে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙগের স্থষ্টি হয়। 

খ৩। শরীরী পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে নানারূপ' বৈলক্ষণ্য আছে বটে, 

কিন্ত এ সমস্ত বৈলক্ষণ্যের মধ্যেও কতকগুলি সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে । : 
মুত্রকোষ ও যকৎ এ উভয়ের আকার গঠন ও প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্ত 

কতকগুলি বিষয়ে উহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। উভয়ের মধ্যেই রক্তাগম 
যোগ্য ও রক্তনির্গমৌপযোগী শিরা আছে। উভয়ের মধ্যেই অপার পদার্থ 
নিক্ষীমঘণের উপায় আছে। উভয়ের মধ্যেই এইবূপ নানা সাদৃশ্য লক্ষিত 
হুইতে পারে ।_ মনুষ্য সমাঁজেও কোন ছুই শ্রেণীর মধ্যেও এইরূপ সাদৃশ্য 
ও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে । ত্রাক্মণ-ও শূদ্র এ উভয় জাতিতে অনেক 

ভদ আছে। কিন্তু তথাপি ত্রাহ্গণ শ্রেণীর পারিবারিক ও শ্রেণীগত 

ব্যাপার সমস্ত যে নিয়মে সম্পাদিত হয়, শূদ্রের পারিবারিক ও শ্রেণীগত 
বাপার সমস্তও সেই নিয়মে সম্পাদিত হইয়। থাকে । যখন কাহাকেও জাঁতি- 
চ্যত করিতে হয়, অথবা যখন কাহাঁকেও কোন ঘ্বণিত অপরাধে সমান্তিক 

দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, তখন ত্রীক্গণ ও শুদ্র এ উভয়ের পারিবারিক 
ও জাতিগত নিয়মাবলীর সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে অনুভূত হইতে পাঁরে। অথবা ছুইট 
প্রদেশের কথ! বিবেচন! করুন|. বাণিজ্যপ্রধান কলিক!তার সহিত কৃষি- 
প্রধান কোন এক পল্লীগ্রামের তুলনা করুন। পূর্বোক্ত ছই প্রদেশের আকার 
গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে, বটে কিন্ত তথাপি এ 
উভয়ের আত্যন্তরিক অবস্থা অনেক বিষয়ে তুল্য । 



' সমাজ-শরীর | | 8১ 

ধউ। যে নিয়মে শরীরী পদার্থের যন্ত্র বা ইন্রিয় সমূহের উৎপত্তি হয়, 
সেই নিয়মে সামাজিক যন্ত্র বা অঙ্গেরও উতৎ্দ্বত্তি হয়। প্রথমে শরীরী পদা- 
তের যক্কৎ নাঁমক যাস্ত্রর কথা বিবেচনা করা যাঁউক। সর্ব. প্রথমে জন মধ্যে 
যকৃৎ নাঁমক বস্ত্র থাকে ন!। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তর পাঁকস্থলীর নিষ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতক- 

গুলি কোঁধ থাকে । উহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি করিয়া নির্গমদ্বার থাকে। 
পরে ধ্ সমস্ত কোষের প্রত্যেকটিই বহু সংখ্যক কোষে বিভক্ত হয় এবং সর্ব- 
শেষে প্র সমস্ত কোষ একত্রিত হইয়া! একটি যন্ত্রের স্ষ্টি করে।__মনুষ্য সমাজেও 
তন্তবাঁয় নাঁমক শ্রেণীর বিষয় বিবেচনা করুন। প্রথমে তত্তবাঁয় বন্ত্রবয়ন 
স্তর বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত কার্ধ্যই নিজে সম্পাদন করে । পরে তন্তবাঁয়ের স্ত্রীপুত্র 
পরিবার সকলেই এ কার্যে তাহার সাহাষ্য করে। সর্ধ শেষে রূপে বহু- 
পরিবার একত্রিত হইলে একটি শ্রেণী বা জাতি.বা সামাজিক অঙ্গের উৎপত্তি 
হয়। আমাদের দেশে শূদ্রদের মধ্যে যে নান! প্রকাঁর জাতির স্থ্টি হইয়াছে 
ও হইতেছে, তাহা আলোচনা করিলেও ০৪ সামীজিক যন্ত্রের উৎপত্তি বিষয় 
স্থচারুরপে হৃদয়ঙ্গম হইবে । 

গ। প্রত্রিয়া | 

. গ১। শরীরী পদার্থের মধ্যে যেগুলি সর্ধনিক্ষ্ট তাঁহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 

মধ্যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। স্পঞ্জ অথব! পুরুভুজের অঙ্গ_হইতে 
অঙ্ক কাটিয়া লইলেও উহাদের জীবনের বাঁ জীবনী ক্রিয়ার কোনরূপ ব্যাঘাত 
হয় না।_-সেইরূপ অসভ্য সমাজের মধ্যে ও মন্থুষ্যে মছষ্যে নিগুঢ় সম্বন্ধ থাকে 
না। অসভ্য সমাজ হইতে কতকগুলি লোক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও সমাজের 
কোন"ক্ষতি হয় না। অসভ্য সমাজের প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজনীয় সমস্ত 
কার্ধ্যই নিজে করিয়া লয়। সুতরাং এক জনকে অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা 
করিতে হয় ন। 

কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর শরীরী পদার্থে এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের নন 
এনপ নিগৃঢ়, যে উহাদের কোন এক অঙ্গের বিনাশ হুইলেই সমস্ত অঙ্গের 
বিনাশ একরূপ অবসুভাবী হইয়া পড়ে। পক্ষী বা পণুর মন্তকচ্ছেদনু করিলে 
তৎক্ষণাৎ, উহাদের মৃত্যু হয়। হন্ত পদাদির বিচ্ছেদও অধিকাংশ স্থলেই 

মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ।-ুসভ্য সমাজের অঙ্গ সমুহের মধ্যেও এইরূপ 
নৈকট্য ও.বাধ্যবাঁধকতা! দৃষ্ট হইয়া থাকে ।. ব্রাহ্মণ হুইতে -শৃদ্রকে পৃথক 

ও 
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করিলে অথবা শূদ্র হইতে ত্রার্ষণর্ে পৃথক করিলে, তৎক্ষণাৎ সমাজের মহ! 
অমর্গল সংসাধিত হুইবে। এটরূপে কলিকাতা হুইতে পল্লীগ্রামকে পৃথক 
করিলে, কলিফাতা ও পল্লীগ্রাম উভয়ই বিনষ্ট হইতে পীরে । বৈদ্যবাঁটা না 
থাকিলে কলিকাতাঁর "লোকের, আহার চলিবে না; আবার কলিকাতা না 

থাকিলে বৈদ্যবাঁটাতে এক্ষণে যতগুলি ক্কষক প্রতিপালিত হইতেছে, ততগুলির 
গ্রাঁণরক্ষা হওুয়! হূর্ঘট হইয়া! উঠিবে। 

গ২। নিক্কষ্ট শ্রেণীর শরীরী পদীর্থের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের কার্ধ্য 
অক্লেশে সম্পাদিত কর্সিতে পারে । এমন একরূপ জন্ত আছে যে তাহার 

পৃষ্ঠদেশ অক্েশে উদরের কাধ্য করিতে পারে এবং তাহার উদর অক্েশে 
পৃষ্ঠের কার্ধ্য করিতে পারে । উচ্চ শ্রেণীর শরীরী পদ্দার্থে কেবল ছুই এক 

স্থলৈই শ্ররূপ পরিবর্তন সম্ভবপর হইয়া খাঁকে। কোন কারণে ষকতের ক্রিয়া 
রোঁধ হইলে মুত্রকোঁষ বা ত্বকৃ দ্বারা পিত্ত দির্গম ক্রিয়া সম্পূর্ন হয়। কিন্ত 
যেখানে শরীরী পদার্থ অত্যুচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করে অথবা! যেখানে শরীরের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ ভিন্ন ভিন্ন আঁকার ও গঠন ধাঁরধ রে, সেখানে এক অঙ্গের 
দ্বারা অন্য অঙ্গের কার্য চলে না।- মনুষ্য সমাঁজেও এই সমস্ত বিষয়ের 

সম্পূর্ণ প্রমাঁণ পাওয়া যাঁয়। অসভ্য সমাজে একজন মনুষ্যের কার্য্য অক্রেশে 

অন্য একজনে সম্পন্ন করিতে পারে? কিন্ত সভ্য সমাজে এরূপ হয় ন।। 
বিচার্পৃতি যাঁজকের কার্য করিতে পারেন না। শ্রমজীবী বিচারপতির কার্ধ্য 

সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম । এইবপে এক ব্যবসার লোক অন্য ব্যবসা চালা- 
ইতে পারেন না। 
গঙ। শরীরী পদার্থের আর এক নিয়ম এই যে, যে শরীরীর আকার 
গঠন ও প্রক্রিয়া যত পৃথক, যে শরীরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যত পার্থক্য, দে শরীরী 
সেই পরিমাণে দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকে ।- সেইবপ মন্ধষ্য সমাঁজেও যে সমাজের 
প্রক্রিয়ার যত পার্থক্য অর্থাৎ যে সমাজে যে পরিমাণে জাতিভেদ ও ব্যবস্থা 
ভেদের আধিক্য, গেই সমাজ সেই পরিমাণে দীর্ঘকাল স্থায়ী হ়। 

মি | 

শরীরী পদার্থের ভিন তি অংশ সময়ে সময়ে পরিবার হইয়! থাকে। 
বৃক্ষে ফর পুষ্প গঞ্জ শ্রভৃতি প্রতি বর্ষে নব 'নবরূপে উগগত হইয়া! থাকে । 
শাখা প্রশাধা ছেদ করিয়া লইলেও তাহ! হইতে বৃক্ষের বিনাশ সম্পাদিত 
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ইস নাঁ।__এইরূপে মঙ্থৃষ্য সম্বাজেও হর নানা ব্যক্তি মৃত্যুত্খে পতিত 
হইতেছে, কখন কখন ব! ছুই একটি শ্রেণীও বিলুগ্ক হইতেছে, তথাপি ইহাতে 
সম্মাজের বিনাশ সম্পাদিত হইতেছে মা 

এইরূপ শরীরী পদার্থের সহিত মনুষ্য সমাজের আরও অনেক সাঁশয 

দেখাইতে পারা যাঁয়। কিন্ত এই প্ররন্ধে আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে 
হইবে। এজন্য এক্ষণে শরীরী পদ্দার্থের সহিত লমাজের কি ছি দৈলক্ষণ্য 

আছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। এ 
১। সাধারণত শরীরী পদার্থ আঁকার বিশিষ্ট । কিস্ত মনুষ্য সমাজ লাঁধা- 

প্লণ শরীরী পদার্থের ন্যায়ত্বতন্ত্র আকারবিশিষ্ট নছে। তরে এক কথা এই ঘষে 

মনুষ্য সমাজের ন্যায় বুতর উদ্ভিদ ও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অনেক্ষ জন্তরও ম্বতত্ত্র আকার 
নাই। কিন্ত তথাপি উহার শরীরী পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে । 

২। শরীরী পদার্থের অঙ্গ প্রত্যক্ এক স্থলেই অশ্বদ্বও সগ্মিলিত হইয়া 
অবস্থান করে। কিন্ত মনুষ্য অমাঁজের অন্ন প্রত্যঙ্গ দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে 

অবস্থান করিতে পাঁরে। হিন্দুসমাজের ব্রাঙ্গণশ্রেণীর কতক অংশ পুর্রে, 
কতক অংশ উত্তরে অবস্থান করে। এই বৈলক্ষণ্য আপাতত অত্যন্ত 
গুরুতর বলিয়! মনে হইতে পাঁরে। কিন্ত এমন অনেক উত্তিদ্ ও ক্ষুপ্ জন্ত 
আছে যে তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পরস্পর হইতে অনেক দূরে বিক্ষিপ্ুভাষে 
অবস্থান করে। 

৩। শরীরী পদার্থের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজে নিজে গতি বিধি করিতে পারে 

না। অর্থাৎ কোন একজন মনুষ্যের হস্তপদ্দাদির স্বতন্ত্র গতিশক্তি নাই | 

কিস্ত মনুষ্য সমাজের অঙ্গ অর্থাৎ মনুষ্য নিজে যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে 

পারে। তবে এস্থলে ইহাঁও বল] যাইতে পারে যে মনুষ্য সামাজিক কোন্ 
ঘটন! সম্বন্ধে নিজে যথেচ্ছা' গমনাঁগমন করিতে পাঁরে না। যদিও বিধবা- 

বিবাঁহের ওচিত্য আমরা সকলেই সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কিন্তু তথাপি 
আমরা স্বতন্রভাবে বিধবাবিবাহ্ সম্বন্ধে কোনরূপ কা্ধ্য করিতে পারিতেছি ন1। 

ও। শরীরী পদার্থের সকল অংশেরই বুদ্ধিশক্তি ব প্রবৃত্তি নাই । অর্থাৎ 

মনগষ্যের মস্তিফ্ষেই«ই ছুইটি ক্ষমতা আছে। কিন্তু হস্তপদাদি অন্য কোন 
অঙ্গে এ ছুইটি শক্তির বিদ্যমানতা অন্থভব করা যাঁয় না। কিন্তু মনুষ্য 
সমাজের প্রত্যেক অঙ্গের অর্থাৎ প্রত্যেক যযেরই বুদ্ধিশক্চি, প্ররৃভি, বিচাঁর- 
শক্তি প্রভৃতি আঁছে। 
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,.. এইরূপে মনুষ্য সমাজে ও শরীরী শরদার্থে এতত্ির অনেক: বৈলক্ষণ্য 

দেখাইতে পাঁরা ষায়। কিন্তু সমস্ত বিষয় বিবেচনা! করিলে স্পষ্টই প্রর্তীতি 
হইবে, যে নানাবিধ বৈলক্ষণ্য সত্বেও শরীরী পদার্থেও সমাজে বহুবিধ 
প্রবল সাদৃশ্য আছে। “অন্তত ইহা বোঁধ হয় অবাধে বলা যাইতে পারে, 
যে উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধি বিষয়ে শরীরী পদার্থ ও সমাঙ্গ প্রায়ই এক 
নিয়মান্ুসাঁরে কাঁ্ধ্য করিয়। থাকে। স্পন্সর অধিকাংশ স্থলেই প্রাচীন প্রতি" 
হাসিক ঘটনা দ্বারা সমাঁজ-শরীরতত্বের প্রতিপোষণ করিয়াছেন। আমর! 
দুইটি বর্তমান ঘটনার উল্লেখ করিয়! নিয়ে এঁ ভত্বের সমর্থন করিতেছি । 

যখন অস্ট্রেলিয়াতে ইংরেজের! প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করেন তখন 

তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেন। অর্থাৎ তখনও অস্ট্রে- 

লিয়াতে সমাজ সংস্থাপিত হয় নাই। পরে যতই অস্ট্রেলিয়াতে ইংরাজদের 
খখ্যা বর্ধিত হইতে লাগিল, ততই তথায় সমাজের আয়তনও বর্ধিত হইতে 

লাগিল, এবং প্র আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তথায় ইংরাঁজদের মধ্যে শ্রক্য 
সংযোগ পরিপকৃ হইতে লাগিল। এক্ষণে অস্ট্রেলিয়াতে একটি সমাজ 
স্থাপিত হইয়াছে । এ সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর পরস্পরের উপর 

নির্ভর করিতে শিখিতেছে, পরস্পর পরস্পরের সহিত এ্রক্য সংস্থাপন 
করিতেছে এবং সমস্ত সমাজ যেন একটি শরীরী পদার্থের ন্যাঁয় কার্ধ্য করি- 
তেছেএ অষ্ট্রেলিয়ার প্রীচীন ইতিহাসের সহিত উহার বর্তমান ইতিহাসের 
তুলনা করিয়া অর্ল অব্কারনারবন বলিতেছেন--13০229 10 76915 26০ 
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166758ট 220 ৪০62০০.” এই সমস্তের অর্থ এঁই যে, অস্ট্রেলিয়ার সমাঁজ শরী- 
রের আয়তন ও প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পরিবদ্ধিত হইতেছে । 

অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বদেশের কথাঁও'ভাবিয়! দেখুন । মুসল- 

মানের! অস্ত্রবলে হিন্দু সমাজকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়াছিল। হিন্দু- 
নমজের অঙ্গ প্রত্যক্ষ সমস্ত হীনবল ও হততেজ!| হইয়! বিচ্ছিন্নভাবে এখানে 

সেখাঁনে অন্ন পরিসর ক্ষেত্রের উপর অল্লপ্রাণ লইয়! কাধ্য করিতেছিল। কিস্ত 

কাঁলনহকারে ইংরাজেরা এদেশে আসিয়! মুসলমাঁনদিগকে পরাজিত করিবার 
জন্যই হউক বা! অন্য কোন কারণেই হউক, হিন্দুদিগের প্রতি ক্কপাদৃষ্টি করি- 
লেন। সেই সময় হইতেই হিন্দু সমাজের অঙ্গ পপ্রত্যঙ্গ পরস্পর পরস্পরের 
দহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছে । এক্ষণে হিন্দুসমাঁজের ভিন্ন ভিন্ন 

অঙ্গ পূর্বাপেক্ষা পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গলে সমবেদন! প্রকাশ করিতে 

শিখিয়াছে। নিত্য নিত্য নব নব কারণে হিন্দুসমাঁজ পুনর্বাঁর একত্রিত হই- 
বার চেষ্টা ও আয়োজন করিতেছে। জাতীয় সন্মিলনের প্রথম অধিবেশন 
হইয়া গ্রিয়াছে। রেলওয়ে পথকর প্রভৃতির দ্বারা এই সন্সিলনের সাঁহাধ্য 
করা হইতেছে। অন্য দিকে মুসলমান সমাজ স্থষ্ট হইতেছে। ইংরাজদের 
আক্রমণে মুসলমাঁন সমাজ চূর্ণীকৃত ও বিধ্বস্ত হইয়! গিয়াছিল। অল্পে অল্পে 
তব সমাজের অঙ্গ প্রত্যন্গ সম্মিলিত হইতেছে । উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সমীজ- 
সন্মিলনের পুর্বলক্ষণ দেখা যাইতেছে ৷ উড়িষ্যা, মহারা্, বোদ্বাই মান্দ্রাজ, 
সর্বত্রই এই শুভান্ষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে। যদি শক্র বর্তৃক আহত 

না হয়, তাহা হইলে আঁশ। কর! যাইতে পারে, যে স্বাভাবিক নিয়মান্ুসারে 
এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সমাজ একত্রীকৃত হইয়া এক মহাবল.দমাজ শরীরের 
উদ্ভব সম্পাদন করিবে। 

হয়ত সেই প্রকাঁওড সমাঁজ-শরীর এক ধর্থে, এক গা এক ভাবে, 
এক প্রবৃত্তিতে এপ্ভনকি একভাষায় সংবদ্ধ হইয়া, এক স্বরে এক প্রাণে 

ভারত মাতার অর্চন! করিয়া, সম উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া পৃথিবীতে 
ভারত সমাজ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। এক্ষণে আমাদের সমাজের অঙ্গ প্রত্যক্গে 
গ্রভৃত অনৈক্য দেখা যাইতেছে। এ অনৈক্য স্বাভাবিক নিয়মের ফল। 
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উহা দেখিয়। ভীত ব! নিরাশ হইবার কোন কারণ লাই। প্রথম সম্মিলমের 
সময় সকল সমাঁজেই এরূপ অৈকা, বিলম্বাগ ও মনাস্তর ঘটয়া থাঁকে,--এই 
কথা স্মরণ করিয়া আঁমাঁদের দকলেরই এই জাতীয় সম্মিলনের সাঁহাষ্য কর! 
উচিত। বাঙ্গালি অসার কাপুরুষ, উড়িষ্যাঁবাসী নির্ববোধ, বেহারবাসী কোঁপন 
স্বভাব প্রভৃতি আত্মনিন্াঁকর কথার ব্যবহাঁর না! করিয়া আমাদের সকলেরই 
সমাজ-শরীর সংগঠনের চেষ্টা করা উচিত । কারণ, যদিও ম্বাভাবিক নিয়মানু- 

সারেই এই সমাঁজশরীরের উৎপত্তি হইয়া! থাকে সত্য, তথাপি মনুষ্য নিজ 
নিজ চেষ্টায় ও পরিশ্রমে উহার নানারূপ উন্নতি সংসাধিত করিতে পারে। 

হরগৌরী সম্বাদে সর্প মাহাত্য কথন। 
মহানগরে মহাঁমেলা ৷ ইংরাজের অদীম ভারতসামাঁজ্যের 'অপুর্ধ্ব রাঁজধা- 

নীতে অপরিমেয় রাজশক্তির সাহায্যে, অতুল অদৃষ্টপূর্ব অভিনব বাঁজনুয় । 

ইংরাজ দস্ত করিয়া বলিতেছে-_ পৃথিবীতে যে যেখানে আছে নকলকে বলি- 
তেছে-_-'আইস, কে ফোথায় আছ, আইস, যাহার যাহ! দেখাইবার আছে, 
তাহা লইয়া আমার এই অন্তর্জাতিক রাজস্য়ে আইন । কে কেমন শিল্পী, কে 

কেমন্ূবিজ্ঞানবিৎ, কে কেমন কৃতী, কে কেমন সৌভাগ্যশালী, আমার এই 
রাঁজসুয়ে তাহার পরীক্ষ' হইবে ।, শুনিয়া, সেই অপুর্ব রাজস্থয়ে কত দেশ 

হইতে কত লোক আসিল-_ইংলও হুইতে ইংরাজ, ফাঁন্স হইতে ফরাসী, 
জর্মণি হইতে জন্দীণ, ইভালী হইতে ইতালীয়, আমেরিক1 হইতে আমেরিক, 
চীন দেশ হইতে চীন, জাপান হইতে জাপাঁনবাঁসী, দেনমার্ক হইতে দিনামার, 
দ্বীপ হইতে দ্বীপবাসী, উপদ্বীপ্ হইতে উপদ্বীপবাসী-দিগ-দ্িগন্ত হইতে 
অসংখ্য অগণ্য লোক আসিল। কত সোণা রূপা আসিল ; কত মণিমাণিক্য 

আসিল; কত ঝাড়লঞ্ন আসিল; কত গাড়ী পান্ধী আদিল ; কত চিত্র চিত্র- 

ফলক আসিল ; কত কমের ক কি আদিল; সভ্যের সভ্যত। আসিল ; অন- 
ভ্যের অসভ্যত। আঁলিল। যুণযুগাত্তের গোড়। হুইতে যুগুগান্তের শেষ পর্যন্ত 
মানুষ জাঁনবলে, বুদ্ধিকীশলে, শিল্পে যত সিঁদ্ধিলাঁভ করিয়াছে, তাঁহার সকলই 
আসিল। ভারতের আধুনিক হস্ডিনাখুরে খৃথিনীর অনংখ্য যুগের এবং 
অসংখ্য জাতির মহা সন্মিলন হইল।, মহাস্থতির সহিত মহাঁপ্রত্যক্ষ মিশিয়। 
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(গল 1 মহাকালের মহাআোতি অৃশ্য হইলখ মহাকাল মহাঁমুর্তি ধারণ করিল। 
দে যুক্তিতে সকলই দেখিলাম, সকলকেই দেখিলাম । কেবল দেখিলাম না-_- 
বঙ্গের ক্ষুত্র সরিষা । ক্ষুত্র বলিয়া কি বঙ্গের সরিষ| মহাকালের মহাশরীরে 
স্থান পাইল না! ? ভাবিতে ভাবিতে সেই অপূর্ব পুরাণ কথ। মনে পড়িল। 
মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল । 

ঘবপর যুগে মীল্যবান নামে এক গন্বর্ধ ছিল। চিত্রাী এবং চিজ্ারাণী 
নামে তাহার ছুই পড়ী ছিল। একদা মাল্যবান পড়ীদ্বয়কে লইয়! উদ্যানে 
ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল একটি বৃক্ষশাখাস্থিত পক্ষীর বাসা হইতে একটি 

ক্র শাবক মাটীর উপর পড়িয়া গেল। “আহা! কি হইল, কি হইল !' 
বলিয়া মাল্যবানের পত্ীদ্বয় দৌড়াইয়! গিয়! শাবকটিকে তুলিয়া! লইয়। দেখিল, 
ছানাটি অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার একটি পা ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে! শুশ্রষা দ্বারা ভাল করিবে বলিয়া, তাঁহার শাঁবকটিকে লইয়া 
গৃহাঁভিমুখিনী হইল। ফিন্তু পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিপ, শাবকজননী 
এক এক বার শুন্য নীড়টি বেড়িয়া বেড়িয়া, এক' এক বার তাহাদ্িগেরই 
দিকে একটু অগ্রসর হইয়! সকরুণম্বরে চীৎকার করিতেছে । দেখিয়া! তাহারা 
ফিরিল। ফিরিয়া €সুই বুক্ষতলে একটি ক্ষুদ্র লতাঁমগ্ডপ প্রস্তুত করিল। 
পৃতিকে কহিল--_আপনি গৃহে গমন করুন। যতদিন পর্ষীশাবকটি আরাম 
ন! হয়, তত দিন আমরা এই লতভামণ্ডপে থাকিয়া ইহার সেব!ক্ররিব। 
অতএব প্রার্থনা, যে আপনি তত দিন এ লতামণ্ডপে আসিবেন না, কিন্ত যখন 
ইচ্ছা হইবে তখনি পরিচারিকা দ্বার! উহার তত্ব লইবেন ।” “তোমাদের পবিত্র 
কামনা সিদ্ধ হউক, এই কথা বলিয়া! মাল্যবান সহর্ষচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন 
ধরিল। সপতীদ্ঘয় পক্ষীশাবকের সুক্রধা করিতে আরম্ভ করিল। উদ্যান 
হইতে নানাবিধ লতাপাতা! আনিয়া! মেইগুরীর রস শাবকটির গাত্রে লাঁগাইতে 
লাগিল। তাহার জন্য অতি কোমল শয্য প্রস্তত করিল। রাত্রিকালে 
ইয় চিত্রাণী নয় চিত্রারাণী তাহীকে আপন বক্ষোপরি শোয়াইয়! রাখিতে 
লাগিল।. শাবকের প্রতি এত ম্নেহ ও যত্বু দেখিয়া শারকজননীও লতামগডপে 
আমিতে আরম্ত ক্লরিল এবং তাহাকে ক্ষুধাক়্ অন্ন, তৃষ্ণায় জল যোগাইতে 
লাগিল । ক্রমে রমণীদ্ঘয়ের বক্ষোপরি শারকেন্ পার্খে শয়ন করিয়া রাত্রি 
যাপন করিতে লাগিল। স্নেহের হুক্রষান্ পক্ষীশাঁৰক অগ্পদিনের মধ্যেই 
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। তখন পতিকে ডাকাইয়, তাহার সমক্ষে 
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সেই ক্ষ লতামগুপটি, শাবক, গ্বং শারক্জননীকে.দাঁন করিয়া সপতীদয়' 
গৃহে 'প্রত্যাগমন রুরিল। গৃহে আসিয়! সুগ্ধ মালাবানূ জ্যোষ্ঠা চিন্রাণীকে 
হীরক নির্মিত একটি নথ এবং কনিষ্ঠা চিত্ররাণীকে নীলাভ মুক্তার মুখে 
হ্ীরকের টীপ দেওয়া একটি ক্ষুদ্র নে€ুলক__ প্রেম সম্ভাষণ সহকারে উপহার 
দিল। সপত্বীদ্বয়ের মধ্যে পূর্বে কেহ কখন সপত্বীর রিদ্বে দেখিতে 

পায় নাই। কিন্ত আজ মাল্যবানের পাপে ধর্মচর্ধ্যার পুরস্কার করার 
পাপে-বিদ্বেষীনল জলিয়া উঠিল। চিত্রাণী নথ পাইয়া যাঁরপর নাই আহ্না- 

দিত হইল, কিন্তু চিত্রারাণী নোলক দেখিয়া রাগে, অভিমানে জ্ঞান শূন্য 
হইয়া পড়িল। “ওর অত বড় আর আমার এত ছোট,” এই বলিয়া চিত্রা- 

রাঁণী ক্ষুপ্র নোলকট ক্ফাটিক নির্মিত গৃহতলোপরি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া 
কক্ষাস্তরে গমন করিল। নোলকের নীলাভ মুক্তা চূর্ণ হইয়া মুক্তা মুখস্থিত সু্য্য 

রশ্মি বিন্দুবৎ তিনটি হীরকের টাপসহ ক্ফাঁটিকোপরি ছড়াইয়! পড়িল । মাল্য- 
বান চিত্রারাণীকে অনেক বলিল, অনেক বুঝাইল, অনেক মিনতি করিল__ 
চিত্রারাণীর রাগ পড়িল না। চিত্রারণণীও সপত্বীকে কত বলিল-_সপত্বী কিছু- 
তেই বুঝিল না। শেষে নাসিক! হইতে নথ উন্মোচন করিয়া স্নেহ বিগলিত 
স্বরে--“দিদি তুমিই তবে এই নথ পর,”-_বলিয়া জোর করিয়া চিত্রারাণীকে 
নথ পরাইতে উদ্যত হইল। তখন চিত্রারাশীর রাগ দ্বিগুণ হইয়া জলিক়বা 
উঠিল। নথ দূরে নিক্ষেপ করিয়া “আমি আমার মার কাঁছে যাই”--বাম্প 

গদগদস্বরে এই কথা বলিয়া, ভগবতী-ভক্ত ভামিনী অভিমান ভরে কৈলাঁসে 
গমন করিয়া, কৈলাস বাসিনীর নিকট অভিযোগ করিল । ভক্ত প্রিয়া গৌরী 
মাল্যবানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া হরের নিকট গমন করিয়া! দেখিলেন» মহাদেব 

দেবর্ষি নারদের সহিত তত্বকথা কছিতেছেন। কিন্তু ধৈরয্যাবলম্বন করিতে অসমর্থ 
হইয়! গৌরী--তত্বকথা উপেক্ষা ক্রিক বলিলেন--“দেব, গন্ধর্্ মাল্যবাঁন 
আজ তাহার ক্্যে্ঠা পত্বী চিত্রা্নীকে এর খানি বহুমুল্য বৃহৎ অলঙ্কার দিয়া 
এবং কনিষ্ঠা পৃত্বী চিত্রারানীকে অতি ক্ষুদ্র একটি মোলক মাত্র দিয়া যাঁরপর 
নাই গর্হিত কার্ধ্য করিয়াছে। আপনি এই দডে ছুষ্টের প্রতি যথাবিহিত- দণ্ড 

বিধান করুন| এই কথা শুনিয়া! ভবানীপতি ঈয়ৎ হাস্য কৃরিলেন এবং ভবাঁ- 
নীর হস্ত ধরিয়া তাহাকে আপনার বামপার্খে বসাইলেন। তিনি বসিলে পর, 

.গান্ধর্বপত্ধী চিত্রারাণী ভবানীর পাদমুলে উপ্বেশন. করিল।. তখন দেবর্ষি 
নারদকে সম্বোধন করিয়! ভগবান ভবানীপতি. এইরূপ কহিতে. পাতি গলেন $ 
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তবে আঁরো একটি তত্বকথা শ্রবণ করখি, বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা 

করিয়া গদ্ধবর্ব কন্য। অভিমাঁন করিয়াঁছেন। ধনে করিয়াছেন যে, কুত্র পদার্থ 
অতি তুচ্ছ? বাস্তবিক লোঁকে এই রূপই মনে কুরিয়া থাকে । য়ে অতি কষত্র 
এবং সু, লোকে তাহাকে অসার অপদার্থ ভাবিয়া ত্ব্ণা করে। কিন্তু তত্বকথ! 

এই, ষে, কষুত্র বা হুক হইলেই অসার বা অপদার্থ হয় না । পরমত্র্গ হুম, 
তন্মাতর সুক্ষ, লিঙ্গশরীর সুক্ষ) কিন্তু পরমত্রন্ম, তন্মাত্র, লি্গশরীর-_দসকলই 
অতি উৎকৃষ্ট ; সকলই স্থল ও শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ--পরমব্রন্ম ব্রহ্গা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ; ভূতের তন্মীত্র-_ভূত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; লিঙ্গশরীর স্থলশরীর অপেক্ষা 
শ্রে্ঠ। অতএব স্থলের তুলনায় সুক্ম কোন রকমেই তুচ্ছ নয় । আবার প্রণি- 
ধান.করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ক্ষুদ্র যদি ক্ষমতাশালী হয়, তবে সে বৃহৎ 
অপেক্ষাও বৃহৎ। লোকে বুহতের সহিত ক্ষমতার সংযোগ কন্পন! করিয়া 

থাঁকে। সেটি ভ্রম । জীবদেহে যে পদার্থ হইতে শক্তি ও ক্ষমত1 উৎপন্ন হয়, 
তাঁহাঁর পরিমাঁণ দেহের অবশিষ্টভাগ অপেক্ষা অনেক অল্প। ফলত শক্তি- 

_তত্বের মূল কথা এই যে, শক্তি শরীরের ফল নয়; গুণের ফল। গুণের 
নামই শক্তি। গুণ স্বপ্পশরীর বিশিষ্ট বাঁ শরীর শূন্য হইলেও বৃহৎ । 
অতএব ক্ষুদ্রের যদি গুণ থাকে, তবে ক্ষুদ্র তুচ্ছ পদার্থ নয়। এই প্রসঙ্গে সৃষ্টি 

খণ্ডের একটি রহস্য পূর্ণ উদাহরণের দ্বার! প্রক্কৃত শক্তিতত্ব বুঝাইতেছি। 
অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। মর্ত্যতৃমিতে যত রকম শস্য ও বীজস্উৎপন্ন 

 হুয়, তন্মধ্যে সর্ষপ অতি ক্ষুদ্র ও হুক্ম। দেখিলে সর্ধপকে এক জাতীয় পদার্থ 
বলিয়া মনে হয় না, কেনন1 সর্ষপের বর্ণ ববিধ__-এমন কি, স্থির নিরীক্ষণ 
করিলে ছুইটি সর্ধপের এক বর্ণ বলিয়া বোধ হইবে না। অতএব' দৃশ্যে 
. সর্ষপ অতি ক্ষুত্ন, এবং জাতীয়-লক্ষণ বিবর্জিত। এবং সেই জন্য মর্ত্যতৃমে 
' লোকে দর্ষপকে তুচ্ছ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্ষপ অতি বৃহৎ, 
অতি মহৎ পদার্থ। সর্ষপ উচ্চ জমিতে জন্মে, নীচ জমিতে জন্মে না, 

যেন সে কত উচ্চ, কত মহতৎ্*বংশ হইতে উদ্ভূত । যেখানে সর্ষপ জন্মে, 

সেই খানেই দেখিবে, দর্ষপ পৃথিবীর উচ্চতর স্তরে অবস্থিত।.সর্ষপ পৃথিবীর 
নিশ্নতর স্তরে নামি পারে না, নামিলে মরিয়া ফায়। উচ্চ, স্তরে'জন্মিয়াও 

সর্ষপ ক্ষুদ্র বটে_এত কুত্র যে লোকমধ্যে সর্ষপই ্ ু্টতার পরিচয় স্থুল। কিন্ত 

ক্ষুদ্রতম হইয়াও সর্বপ অসস্ভব*রকম শক্ত। ক্ষুদ্রতম সর্ধপকে অঙ্গুলি ঘয়ের 
মধ্যে রাখিয়া অমিতবল প্রয্বোগ পূর্বক পেষণ করিলেও ভাঙগিতে পারা যায় 



৫০ নবজীরন | 

না। দেবি | এত ক্ষুদ্র হুইন্বাও/যে। এত শক্ত, এত টন্ঢকা, সেইত সদার্থ। 
যে টন্কৌ)সে ক্ষুত্র হইলে কি অংসিককা যাক? যে ক্ষুদ্র সে টন্কো! হইলে ঘত বড়, 
যত প্রশংসার বন্ত হয়,যে প্রকৃত পক্ষে বৃহদাকার,সে টন্কে। হইলে ভত বড়, 
তত প্রশংসার বস্ত হয় না। আবার ক্ষুত্র সর্ষপের যে সার পদার্থ তৈল, তাহার 

অপেক্ষা সার পদার্থ ব্রহ্মা্ডে আর নাই। যেখানে ব্যথা, যেখানে বেদন! দেই 
খানেই সর্ষপ তৈলের প্রয়োজন যেখানে প্রীণবাযু কুপিত,জ্ঞান-প্ররাহ অস্থির 

ও অনিশ্চিত, সেই খানেই ক্ষুদ্র সর্ধপের তৈল অমৃত বিন্দুবৎ স্নিপ্ধকর ও 

স্বায়ব-স্থ্-সাধক । যেখানে যে করেন যন্ত্র অচল, সেই খানেই ক্ষুত্র সর্ষপের 
তৈল সেই যঙ্ধের একমাত্র পরিচালক । যন্ত্রূপী ব্রহ্মা্ড তৈল নহিলে চলে 

ন1। যন্বের দোষে যেখানে কাজ আটকায়, সেখানে ক্ষুত্ব বর্ষপের তৈল ভিন্ন 
উপার নাই। মর্ভ্যভূমে তৈল গতির একমাত্র উপায় । সর্ষপ তৈলের এভগুণ। 
আবার তৈল বাদে সর্ষপের যে খোসা ফেলিয়া দেওয়া! যায়, তাহা। মর্ত্যতৃমে 

সম্বস্ত গো-জাতির জীবন স্বরূপ এবং সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন করিবার 

প্রধান শক্তি স্বপ্ঈপ। দ্েবর্ষি! ক্ষুদ্র সর্মপের তেজইবা কত। ব্জু নির্মিত 
দেহকেও ক্ষুদ্র সরিষ! জালাইয়া দ্িতে পারে, মৃত্যুমুখী জীবকেও ক্ষুদ্র সরিষা 

মুত্যুমুখ হইতে টানিয়। আনিতে পারে । এসকলই বিজ্ঞানের কথা-_ প্রক্কৃতি- 
তত্ব জ্ঞাত হইলেই বুঝিতে পার যায় । কিন্তু বিজ্ঞানও বুঝাইতে পারে লা, 
ক্ষুদ্র সুরিষীয় এমন একটি অলৌকিক ও অসাধারণ গুণ আছে। লোক মধ্যে 
প্রসিদ্ধি এইক্রপ যে, দুরন্ত দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেত ক্ষুদ্র সরিষার তেজ সহ্য 
করিতে অক্ষম । দুই একটা সরিষা! দেখিলেই ছুর্দাস্ত দানবও দশদিক ছাড়িয়! 
পলায়ন করে, জগতে ঘত কিছু এবং যে কেহ ছষ্ট আছে, ভীতিবিহ্বল হইয়া 
সব দূরে লুকাইয়! পড়ে । সরিষার এত শক্তি, এত তেজ বঙ্গিয়া, লে খন 
প্রস্তত হইতে থাকে, তখন তান্ার ফুল দেখ্িলেই লোকে হডজ্ঞান হইয়! 
পড়ে এবং সেই জন্য হতজ্ঞান হওয়া কাঁহাকে বলে বুঝাইতে হইলে, লোকে 

“সরিষা! ফুল দেখা” এই বিষম বাক্য প্রস্নোগ কুরে । এসব কথ। বিজ্ঞান বুঝা- 
ইতে পারে না। একথা মন্ত্র তত্বের অন্তর্থত। অতএব বুঝিলে ষে, প্রকৃত 

শক্তি থাকিনে ক্ুত্রত্বই গত মহত্ব, যে ক্ষুদ্র মেই সর্বাপেক্ষা বড়। 
অপুর্ব রহস্যপুর্ণ তত্ব কথ! গনিয়া গন্ধর্বত্রী চিত্রারাণী, তৃতরপপতি এবং 

ভবানীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পরফুল্প চিত্তে পন্ধর্বপুরে গমন, করিল। তখন 

জগজ্জননী গৌরী দেবর্ষি মারদকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন / বৎস !' 



হরগোরী লংবাদে সর্ষপ মাহাত্থয কখন | €১ 
তুমি ত্রত্বজ্ঞ। সর্ষপ-মাহাত্্য কর্থার . তাত্ধর্যয বুরিয়াছ। এখন যাও, আমার 

অভিমত গ্রকারে মর্ত্যে সেই কথা প্রচার করধ। গুনিয়া নারদ খষি ক্ষণমাত্র 
ধ্যানস্থ হইলেন। তীহার চিত্ত পুর্লকিত, শরীর রোমাঞ্চিত, এবং শুল্র শ্শ্রু 
এবং শুত্র জটা স্ফীত হইয়া উঠিল । বীণা উপধু্চপরি বড় বড় ঘা মারিয়া 
হুরগৌরী ভ্তব গাহিতে গাহিতে দেবধি যেখানে পুণ্যসলিল। স্ুরধুলশি 
অনন্ত সাগরে মিশিয়াছেন, সেই অপুর্ব সাগরসঙ্গম তীর্থে মহর্ষি বেদব্যাসের 
নিকট উপস্থিত হইলেন । এবং গন্ধব্বপত্ধীর ইতিহাস আন্ুপূর্ব্ণিক বর্ণন| 
করিয়া সুমধুর ও স্বগ্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন ;-- 

যে দেশ এই সাগরসঙ্গম পুণ্যে পুণ্যবতী, সেই দেশে কোন মহাবংশ 
হইতে অতি ক্ষুপ্র দেহবিশিষ্ট একটি মানব জাতি উৎপন্ন হইবে। প্রথমে 

তাহার! ক্ষুত্র বলিয়া লোঁকমধ্যে ঘ্বণিত হইবে। কিন্ত কালসহকারে ক্ষুত্্ 

সরিষার ন্যায় অনন্ত গুণে ভূষিত হইবে । তখন জীবমধ্যে তাহার! উচ্চ পথে 
বিচরণ করিবে । ক্ষুদ্র হইয়াঁও তাহারা এক একজন এক একটি লৌহ গুটি- 

কার ন্যায় শক্ত হইবে । তাহারা এত কাধ্যক্ষম হইবে যে, যেখানে কার্ধ্য 

কঠিন, সেখানে তাহাদের সাহায্য ব্যতীত কার্য্যসম্পন্ন হইবে না । যেখানে 
গতির প্রয়োজন, লোক সমাজে অগ্রসর হওয়! আবশ্যক, সেখানে তাহা- 

রাই একমাত্র উপায়। তাহার! এত তত্বদর্শা হইবে যে, অন্যের যাহা গু 
তথ্য, তাহাদের নিকট তাহ। অতি তুচ্ছ করা । তাহাদের প্রভাবে,ব্রলবান 

আপনাকে হৃতবল অনুভব করিবে ; নিজীঁব নিষ্পীড়িত মুমূর্য, সজীব হইয়া 
/উঠিবে ৷ যাহারা ছুষ্ট এব* ছুর্দমনীয়, তাহারা সেই ছুর্গতিনাশিনী ছূর্মীভক্ত 

জাতির ব্যক্তিমাত্রকে দেখিলে ভয়ে পলায়ন করিয়া! পৃথিবীর অপরিচিত 
ং প্রদেশে, লুকাইয়া থাকিবে এবং স্বপ্লকাল মধ্যে লয়গ্রীপ্ত হইবে। . 
1 এই অপুর্ব্ব কাহিনী প্রকাশ করিয়া দেবধি নারদ বেদব্যাসের নিকট 
বিদায় হইয়া দেবলোকে প্রত্যাগমন করিলেন। ভারত ভক্ত বেদব্যাস যথা- 
'কালে সেই কাহিনী পুরাণে লিপিবদ্ধ করিলেন। 

;... পুরাণ কথা কি মিথ্যা হইবে 1 
।... বেদব্যাসের বাসন! কি পূর্ণ হইবে না? 

বঙ্গের ক্ষুদ্র সরিষাকি ম্াকালের নষঠাশরীরে স্থান পাইবে নাগ 



নবজীরনের গ্রান। 
ভোর হইল, জগত জাগিল, চেতনে চাছিল নারী নর, 
মধুর তানে, : ,বিসুর গানে, বিহঙ্ষকুল ছাড়ে স্বর। 
উদ্দিত গগনে, . লোহিত বরণে, তিমির-নাঁশন দিবাকর, 

আলোকে ভাসিছে, পুলকে হাসিছে, নিখিল নাথের চরাচর | 
অচল অসাড়, অটল পাহুণড়, সমুখে হেরিয়। প্রভাকর, 

চমকি চাহিল, খমকি রহিল, ঝকৃমকৃ করে গিরিবর 1. 

মাঠেতে রাখাল, গোঠেতে গোপাল,শ্যামলে ধবল মনোহর, 

বেণুর ঘাঁদনে, ধেনুর চারণে, শ্রবণ নয়ন তৃপ্তিকর | 

লতার উপরে, পাতার ভিতরে, শাদা শাদ! ফুল কি সুন্দর, 
বায়ুর চাঁলনে, প্রভুর চরখে, প্রণিপাঁতকরে ভক্তি-ভর। 

সরসী শোঁভিনী, রূপমী নলিনী, পরশি কোমল রবিকর, 

ত্যজিল শয়ন, তুলিল বয়ন, বঝরিছে নয়ন ঝর ঝর। 

গন্ধ লইয়ে, স্থমন্দ বহিয়ে, শীতল সমীর স্থখকর, 

শাখীরে নাঁড়িল, পাখীরে বলিল, যাও গাও দিকৃদিগন্তর; 

ভাগিল পাখী, জাগিল শাবী, হেরিল লতারে র্দিপর, 
বনের লতা, : : মনের"কথা, . বলিছে কীপিছে খর২। 
ঘাসের ফলায়, গাছের পাতায়, মোতি ছড়াছড়ি অজচ্ছর, 

প্রভুল এশব্ধ্য, অতুল আশ্চর্য, এ রাঁজ্যেরই যোগ্য রাঁজেশ্বর | 
অনস্ত কৈতণ, . অচিন্ত্য চেতন, মহান বিশাল বিশ্বধর, 
সময় জীবন, প্রলয় আীড়ন, . ললিত ভৈরব মহেশবর। 

টহাগাারররররচারানূররার 
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বু সরকার। 

কুঞ্জ সরকারকে কু'জে। মহাশয়ও বলি ॥ তিনি বাস্তবিক কুজ ছিলেন। 

কুঁজে। মহাশয়ের নামে ও আকৃতিতে এইন্ধপ সাদৃশ্য লইয়া! রাঢ় অঞ্চলে 
একট বড় গণ্ডগোল ছিল। এক দিন একজন পড়ো গাছে চড়িয়া 

আমড়া পাঁড়িতেছিল, কুপ্ত দরকাঁর তাঁহাকে কিছু অতিরিক্ত ভত্সনা করেন; 

শেষে বলিয়া ফেলেন যে, “্ররূপ মামড়া-ধরা গাছে চড়িয়াই আমার এ হেন 

দুর্দশা, তুই আবার এরূপ গাছে উঠিলি ?” 
এই দিন হইতে মহাশয়ের নামের ও আকৃতির সাদৃশ্য লইয়া মহা গণ্ড- 

গোল আরম্ভ হইল। মহাশয় যদি জন্ম ধারণের পর হইতেই কুঁজো নয়, 
তবে উহার কুঞ্জ নাঁম হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের নানা জনে নানারূপ 

মীমাংসা করিত। কেহ বলিত, “ম্হাঁশয় বড় সেয়ান!, কুঁজে। হওয়ার পর 

হইতেই আপনার গ্রাম বদল ও নাম বদল করিয়াছে । মনে ভাবিয়াছে যে, 
লোকে ত কুঁজো বলিবেই, তবে কুঞ্জ নাম লওয়াই ভাল ।” মুরুব্বিরা বলি- 
তেন, যে “উহার জন্মের পর গণকে গণিয়! বলিয়| দেয় যে, ও কুঁজে! হইবে, 
তাহাতে বৃশ্চিক রাশিতে জন্ম, কাজেই বাপ মায়ে ককারের নাম দিতে গিয়। 
আদর করিয়! কুঁজে! বলিয়া ভাঁকিত।” কেহ বলিত না, «উহার স্রমড়া- 

ধরা আমড়1 গাছ হইতে পড়ার কথাট! একেবারে মিথ্যা, ওটা পড়ে৷ শাস- 

নের ছলন1। অমন মিথ্যা কথা, ও রোজ সাড়ে সতের গণ্ডা কয়” মীমাং 

সকের! বলিতেন, যে “ও বরাবরই একটু কুঁজে। ছিল বটে,কিস্ত আমড়া গাঁছ 
হইতে পড়িয়া অবধি একেবারে কীদিগুদ্ধ কলাগাছ ভাঙ্গার মত হুইয়াছে।”: 
এইরূপ নান! জনে নানা কথা কহিত। রাড অঞ্চলে কুঞ্জ সরকারের . কুজ্জা- 

(কৃতি লইয়া বড়ই একটা গুগোল ছিল। 
একজন গুরু মহাশয়ের নাম লইয়া একট! অঞ্চলের লোঁক গণ্ডগোল 

করিত, এ কিরূপ কথা? ' । তাহা যদি না হইবে, তবে তাহার কথা কে 
(লিখিতে বাইত ?” এমারও ত শিক্ষক রহিয়াছেন, ক্লেট, ভাঙগিয়া, কাঁষ্ঠ লইয়া, 
সেই কাষ্ট খণ্ড আবার. ছাত্রের পৃষ্ঠে ভাঙ্গিতেছেন, কৈ কাহারও নামে 
প্রবন্ধ লেখা গেছে কি? না ক্ষণজন্মা লৌক না হইলে তাহার স্থান-জন্মের 
কথা ভাবিবই বাঁ কেন? আর দশের কাছে শাদা কাগজ কালে! করিয়! 
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ছাপিতে যাঁইবই বা কেন? মাকুগ্ত সরকার এক সময়ের এক প্রদেশের 

প্রসিদ্ধ লোক বলিয়াই তাঁহার পরিচক় দিতে আমরা প্রয়াস পাইতেছি। 
আমড়াগাঁছের ঘটন। ন1 ঘটিলে, কুঞ্জ সরকারকে হ্বচ্ছন্দে দীর্ঘাকৃতি মানুষ 

বলা যাইভ। এখন ধেরপ ফীড়াইক্সাছে, তাহাতে মান্য বঙ্গাই শক্করূপ 
কবিত্ব। তিনি দ্বিপদ ইইয়াও প্রায় চতুষ্পদ। কোমরট! তাঙগিয়া যাওয়াতে 
শরীরটা মাঁটামের মত হইয়াছে, হাত ইখানা আর একটু হইলেই ভূমিতে 
ঠেকিত। . শরীরটা আসল তিন ভাঁজ। প্রথম ভাজ অবশ্য পাঁ হইতে 
কোমর পধ্যস্ত ; ঠিক খাড়া । তাহার পর কোমর হইতে কণঠ,-দ্বিতীয় ভার্, 

সমতল; তৃতীয় তাঁজ মুখখানি, আবার বেশ খাড়া। সেই মুখের উপর 

ছুই চক্ষু -- 
সিঁদুর ত সবাই পরে রি 

সিঁদুর কপাল খুণে ঝলমল করে । 

মুখেক্ন উপর ছুই চক্ষু, অনুমান করি, অন্ধ ও কাঁণাঁর ছাড়া আঁর সকলেরই 

আছে। কিন্ত কুঞ্জ সরকারের সেই দুই চৌঁখ, আর তোমার আমার চোখ? 
ভাঁষা সঙ্গীর্ণ ; তাই সেই হৃৎপিগুড পরীক্ষক লৌহশলা'ক! সমষ্টির আধারের 
নামও চ্ষঃ১ আমার কপালের নীচের এই পীত পিঙ্গল পরকলাও চক্ষু, 

আর, (কুরুচি বীঁচাইয়া বলিতে গেলে) এ ঘুম-মাখান,ঘুম-ভাঙ্তান মন্ত্র ম শিদ্ধয় ও 
চক্ষু । বাস্তবিক কিন্ত এসকল এক পদার্থ নহে। কু সরকারের চক্ষুঃ 

দ্্যোতির়্, এ কর্া ষে বলিতে হয়, বলুক, কিন্ত আমর! তাহা বলি না; 

কেন না, আমর! জানি কুঞ্জ সরর্কারের ছাত্রদের বোঝা বোধা শোঁলা 

আঁনিতে হইত, এবং কোন দিন দৈবাৎ পড়োরা শোল! পো়াইক্স৷ রাত্রির 
জম্য রাখিয়া! না গেলে, পর দিম. অন্তত দশ পনের জন কঠোর বেত্রাঘাতে 
দণ্ডিত হইত । কুঞ্জ যে তীব্র দৃষ্টিতে লোঁফের চালের লাউ কুমড়া দেখিতেন, 
তাহার চক্ষুতে তেজ থাকিলে অবশ্যই নিত্য লঙ্কাকাঁও ঘটিত । ন1!, মহাঁ- 
শয়ের চক্ষু তেজোময় নহে, পূর্বেই বলিয়ছি ও ছুর্টি কেধল নিরাকার 
লৌহশলাকামক়। সেই শঙ্গক1 খারা ভিনি লোকের হৎপিও মানসে 
ব্যবচ্ছেদ “করিয়া তাহার মধ্যে ভয়, ভক্তি, ভালবাসা, ভগ্তমি, কতটকু আছে 
তাহা বুঝিতে পারিতেন। সেই চক্ষু নিয়তই খ্ুরিতেছে ; দক্ষিণে, বামে 
সন্দুখে, নিয়ে সফল দিকেই দুরিতেছে, ফ্িশ্ুকখন উপর দিকে যাবে মা। | 
অনেকে বলিত ষে, কু সরকার প্রহিক পারত্রিক কৌোঁনকপ উপর ওয়াল! 
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মানেন না রূলিয়াই, তাঁহার দু্টিও কখন উপরের দিকে উঠে না । কিন্ত কু 

সরকারের সন্বন্ধে ও কথাটা! যে বড় ধ্র! স্মাবশ্যক, তাহা! আমরা বিবেচনা 
করি না । কেমন! তাহার চক্ষুঃ উর দিকে ঘুরিলেও দৃষ্টি কখনই ভ্র ছাঁড়াইয়! 
উঠিতে পারিত্ব না । খড়খড়ে-জানাঁলার উপর 'কাহিরের দিকে দেওয়ালের 
গ্রায়ে যেমন কাঠের গড়নের টপ থাঁকে, কুঞ্জ সরকারের খুব কাল, খুব ঘ্বর 
মোট। চুলের ত্র জোড়াট সেইরূপ তীহার চক্ষুর উপর ঝাপিয়্! পড়িয়া ছিল। 

সেই জকে আর দু জোড়া গোঁপ বলিলেও চলে। সন্কল্পবাদীর! বলেন, 

যে, চক্ষুতে কুটি কাঁটি না পড়িতে পারে, এই জন্য মনুষ্য-লপাটে জর দেওয়া 
হইয়াছে; বাস্তবিক তাহাই যদি হয়, তাহ! হুইলে কুঞ্জ সরকারের বেলায় 

ধাতাঁর সে সঙ্কল্প যে সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা! নিশ্চয় ) কুট্িকাট। দূরে থাকুক, 
টিকৃটিকি আরশোলাও মাথার উপর দিয়! গড়া ইয়া পড়িলে, সেই ভ্রঙ্গালে 
বাঁধিয়া থাঁকিত। তাহার পর সেই নাসিক) সে ত খগ-দর্গ-নাশিক! 
নহে; নগদর্প-নাশিকা। অটুট, অনড়, অসাড়, মুখমগ্ডলের মাঝে সিংহল 

'দ্বীপের আদিম শিখরের মত দীড়াইয়া আছে; আর বন জঙ্গল কর্দমপিচ্ছিল 
(পরিপূর্ণ দুই গুহা নিয়ে ই ই! করিতেছে। আর সেই নাঁসিকা'র যেই পাঠশালার 
আটচালার কলরব ভেী গর্জন ! জড় জগতের কেমন আশ্চর্য কৌশল, সেই 
' গর্জনেই ছাঁত্রগণের সন্ত্রাস, এবং নিকটস্থ বাপীকৃসমাগতযুবতীপ্রোঢ়া- 
' গণের হান্ত পরিহাস! গর্জনের পর বর্ষণ আছে বঙগিয়াই ছাত্রগণের-এর্জনে 
 সপ্ত্রীস। আহারের পর কুঞ্জ মহাশয় একখানি পড়ো মাছুরি বিছাইয়া, আট- 
চালা শালের খুঁটিতে একথানি পিঁড়ে লাগাইয়া, তাহাতে ঠেসান দিয়া 
1 বা হাটুর উপরে দক্ষিণ পা রাখিয়া ভোরপুর গুড়ক সেবা! করিতে করিতে 
একেবারে বিশ্রাম করিতেন । চক্ষুর চঞ্চীলত। ক্রমে সন্বরণ করিয়া, স্তত্ত-লম্ষিত 

?বেত্র দণ্ডে স্থাপিত করিতেন। তখন ত্তবদীয় সেই বেত্রনিহিভ. একচৃষ্টি 
(দেখিলে ভাবুক অবশ্যই বুঝিতেন, যে কুঞ্ত মহাশদ্ সার বুঝিয়ীছিলেন, যে 
(তাহার ইহকাল, পরকাল £ সক্টাল, বিকাল ;-_-সকলই সেই বেত্রের ভরসা ; 
ুখিতেন, যে কুঞ্জ যহাশয় একান্ত মনে ভাষিতেছেন,--- 

* ত্বয়! দেত্রদণ্ড করস্থিতেন, : 

থা নিযুক্তোম্মি তথ! করোমি ॥ .. 
এই নিখিধ্যাসমের পর সমাধির গর্জন; গল্জ্ন যদি হঠাৎ একটু থামল, 
তবেই অমনই পার্বস্থিত ছপ.টি প্রক্কতির বারি বর্ষণের যত যেখানে সেখানে 

ৃ 
ৃ 

ভা ইল তান 



৫৬ | নবজীবন। 

পাত্র নির্বিশেষে ছাত্রগণের শরীহর পতিত: হইবে। স্ুতরং গর্জনের পগ্ন 

বর্ষণ নিশ্চয় জানিয়া ছাত্রের গর্ভনে বিষম সন্তস্ত ছিল। 

আর, যুবতীর হাস্য পরিহাস ; ত! পুরুষের অনেক গর্জনেরই ঠা 
পারণাম-_কুগ্জ সরকারের নাসিকার তাহাতে বিশেষ সৌভাগ্য বা দেৌর্ভাগায 

নাই । স্ত্রীলোকের জানিত, ফে, নিম্ন গহ্বরের গর্জন কালে, উচ্চ কোটরের 
লৌহশলাকা সকল নিস্তব্ধ থাঁকে) তাহাদের সেই লাভ; অভ্যাস বশত 
গুরু মহাশয় নর নারী পণ্ড পক্ষী এমন কি গাছ পাথর পর্য্যস্ত তাহার পড়ো 
বলিয়া মনে করিতেন; সেই নব-বেদাস্ত জ্ঞানেই তিনি বাপীকুলাগত রমণী- 

কুলের উপর তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন, তাহার! কিন্তু ভাবিত যে কাধের কাছে 
কাপড় একটু ছেঁড়া আছে, বাম পদের বাকামল একটু টিলা হইয়াছে, কপা- 
লের টিকা একটু বীকা হইয়াছে, ছষ্ট গুরু মহাশয় বুঝি তাহাই দেখিতেছে। 
মহাশয়ের সহিত নারীগণের বিরোধ হইবারই কথ! । তা সকল দেশেই 
হয়; মহাশয়দের সহিত মহাশয়াগণের বিরোধত চির প্রসিদ্ধ। বালিকার 

পাঠশালার আশে পাশে দৌড়িয়া বেড়ায় মহাশয় তাহা অবশ্য সহ্য করিতে 
পারিতেন না। কথন একটি আধটিকে পড়ো দিয়! ধরিয়া আনিতেন ; 
তাহারা ভয়ে বিবর্ণ হুইয়া যাইত, ছেড়ে দিলেই দুরে গিয়া এক চোঁক রগ- 
ডাইতে রগড়াইতে “পোড়ারমুখো মহাশয় বলিত; যুবতীদের সহিত আরও 

ঘোরতুর বিবাদ। কু€ 0010110 1350000 অর্থাৎ সরকারি গুরু মহাশয় | 
যুবতী রা প্রত্যেকেই 101৮89-560: অর্থাৎ খাঁসগুরু । অথচ উভয়েরই মনে 

বিশ্বাস আছে, যে তাহারা প্রত্যেকেই জগৎ গুরু । এই প্রথম বিরোধ । 
তাহার পর কুঞ্জ মহাশয় কাকার, কুক্জ, কঠোর; যুবতীরা কাক্তিমতী, কমনীয় 

ও কোমলা' । ইহাতে দ্বিতীয় বিরোধ; মহাশয় বেত্র-বল, মহাশয়াগণ-_ 
(বলিতেই হইতেছে ) নেত্রবল; আর বাড়াঁবাড়িতে কাজ দাই, স্থতরাং 
যুবতীগণের সহিত মহাশয়ের নান! দিকেই বিরোধ । আর প্রোঢ়ারা ত গুরু 
মহাঁশয়কে একেবারেই দেখিতে পারিতেন্ন না। সোণাঁর গোপালের থে 
ছুখেল। পিট দাঁগড়1 দ্াগড়া করিয়! দেয়, তাহাকে কখন গোপালের মা ভাল 

বলিয়াছেন কি? না এদেশে মাতৃশরীরে শাসনের ভাব কখন দেখা! যায় নাই। 
আমাদের দেশের ভদ্রসস্তানগণের অন্প বয়সে হু্দশা, প্রধানত মায়ের আদরে 

ঠাকুমার প্রশ্রয়, পিসিমার খুণেই হইয়াথাকে। মাষে সেই মুখ খানি 
 কাদ কাদ করিয়া কোলে বসাইয়া বস্জ্রাঞ্চলে কপাল মুছাইয়া দিয়_-বলি- 



কুগ্ধী সরকার । €৭ 

পন,” হৌক মেনে একটা যেন অকাঁঞ্জই করিয়াছিল, তা এমনই করে কি 

লাঞ্ছনা করে গা ?-শরীরে কি একটু দয়া নাই?” সেই দিন হইন্তেই ছেলের 

পরকাল থসিতে লাগিণ 1-তা খসে খন্থক১-আমরা কেন আসল কথ! 
৷ হইতে খসিয়! পড়ি ?--প্রৌঢারা গুরু মহাশয়কে একেবারেই দেখিতে পারি- 
তেন না । বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা,__বাঁলক, যুবক, বৃদ্ধ কেহই দেখিতে পারুক 
আর নাই পারুক, অথব। কী হাস্ক বা কাস্থুক, তাহাতে কুপ্ধ সরকারের 

বড় একট! দৃক্পাঁত ছিল না । আট চালার মধ্যে হইলে, বেত্র পাঁত ছিল। 
ুবনীরা মহাশয়ের খান ৪ মধ্যে আসিতেন ন1,--তাই রক্ষা । 

গুরুমহাশয় কাহাকেও দৃক্পাত করিতেন না, কিন্তু দুইটি পদার্থে তাহার 
1 হত পাত হইত। বোঁপ, বাগানের তলার পথ দিয়া ফাঁইতে হইলে, দিনের 

। বেলাতেই তিনি জড় সড় হইতেন, রাতি কালে সর্বত্রই তাহার মমান ভূতের 
ভয় ছিল। . ক্রমশঃ | 

্ 
র 
ৃ 

টিপস ৫ 

হাদিস নত 

ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী । 
ভারতবর্ষে কোন্ মূর্খ বা কোন্ পণ্ডিত কোন্ খুষ্টান্দে জন্মিয়াছিলেন ব। 

মরিরাছিলেন, তাহার কিছুই স্থির নাই, অতএব ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না 

ইহা স্থির । এ বিষয়ে পণ্ডিতবর হচিন্সন সাহেব যে অতি পরমাশ্চর্য্য সারগর্ভ 
'গবেষণাপুর্ণ যুক্তিবহুল কথা বলিয়াছেন তাহা এইথানে উদ্ধত করি__" প্রকৃত 

ইতিহাস না থাকিলে আমরা! প্রাচীন কাঁলের বিষয় অতি অন্নই জানিতে পারি 1”* 
| আমাদের দেশে যে ইতিহাঁস ছিল না, এবং ইতিহাস না থাকিলে যে 
'কিছুই জানা যায় না তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণব চূড়ামণি অতি প্রাচীন কৰি 
'ভানুসিংহ ঠাকুরের বিষয় আমর! কিছুই অব্গত নহি। ইহা! সামান্য ছুঃখের 
কথ! নহে। ভারতবর্ষের এই দুরপনের কলঙ্ক মোঁচন করিতে আমরা অগ্রসর 
হুইয়াছি। ক্কতকার্ধ্য হইয়াছি, এইত আমাদের বিশ্বীসদ। যাহা আমর! 
থর করিয়াছি, তাহা যে পরম ঈত্য তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। 
. ্গ 119001169০0 080090500 02510819701 নব 06151550. *৬০1. ড় 

১. 1058. ইতরাঁজিতে বানান ভূল যদি কিছু থাঁকে, পাঠকেরা জানিবেন 
'তাহ সুদ্রাকরের দেঁষ। ভবানী মাষ্টীরের কাছে আমি দেড় বৎসর যাবৎ 
ইংরাজি পড়িয়াছিলাম, বাঙ্গাল আমাকে পড়িতে হুয় নাই; কাটাগ 1ছের মত 
বিনা চাসে ীর্ি গজাইয়! উঠিয়াছে। 

| ৮ 

নারি সিলিকা 

সনি 
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- কোন্ সময়ে ভান্সিংহ ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই প্রথমে 

নির্ণয় করিতে হয়। কেহ বলে বিদ্যাপতি ঠীকুরের পূর্বে, কেহ বলে পরে। 
যদি পূর্ব্বে হয় ত কত পূর্বেও ষদি পরে হয় ত কত পরে? বহুবিধ প্রামাণ্য 
গ্রন্থ হইতে এ সম্বন্ধে বিস্তর সাহায্য পীওয়া যায়; যথা 

প্রথমত--চারি ষেদ। খক্ষঙ্কু সীম অথর্ব । বেদ চারি কি তিন, এ 
বিষয়ে কিছুই স্থির হয় নাই । আমরা স্থির করিয়াছি, কিন্ত অনেকেই করেন 
নাই। বেদ যেতিন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খখেদে আছে--খাষর 

জয়ী বেদ] বিছুঃ খচে। যজুংষি সামাঁনি। চতুর্থ .শতপথ ত্রাঙ্গণে কি লেখা 

আছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বেদের সুত্র যাহারা অবসর মতে 

_পড়িয় থাকেন, তাহারাঁও দেখিয়া থাকিবেন তন্মধ্যে অথর্ব বেদের, হুত্রপাভ 

নাই । যাহা হউক, প্রমাণ হইল বেদ তিন বই নয় এক্ষণে সেই তিন বেদে 
ভানুসিংহের বিষয় ফি কি প্রমাণ পাওয়1 যাঁয় তাহ! আলোচনা করিয়া দেখ! 

যাক। বেদে ছন্দ আছে মন্ত্র আছে, ব্রাহ্গণ আছে, হ্ত্র আছে, কিন্তু ভীন্গু- 

সিংহের কোন কথ! নাই । * এমন কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন্দ্র, বরুণ, 
মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, রবি প্রসৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্ত ইতিহাস রচনায় 
অনভিজ্ঞতা বশত ভান্ুনিংহের কোন্ উল্লেখ নাই। $ 
_ শ্রীমস্তাগবতে ও বিষুপুরাণে নন্দ বংশ রাঁজগণের রা পাওয়া যাঁয়। এমন 

কি, তাহাতে ইহাঁও লিখিয়াছে যে, মহাপদ্ম নন্দীর সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র 
জন্মিবে_কৌটল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভাঙ্ুসিংহের কোঁন কথ। 
তাহাতে দেখিতে পাইলাম নাঁ। শ যদি কোঁন ছুঃসাহসিক পাঠক বলেন যে 
ই1, তাহাতে ভান্গুসিংহের কথ! আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগ পূর্বক দেখাইয়া 
দিন-_-তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাঁদভাঁজন হইবেন । 
আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ধার! নগরাধিপ ভোঁজ- 

রাজার বিস্তারিত বিবরণ আঁছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম, 

স' 996 150£115]) [19108125100 0৫ [71801990651 ৮9 নল. 2, 707৮- 
9030, ০1, 8. 0925 55], | 

8 কোন কোন অতি বুদ্ধিমান, ব্যক্তি এরূপ অন্রেহ করিয়। থাকেন 
যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা 
সান্থুর নামান্তর হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিতাস্ত অপ্রামাণিক। 

" শা 189 721060718)] প্ুত0010০০% 0৫ ডগি নারির ০], 
নর 199, ঃ সিরা 
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“পাওয়া! যাঁয়--ফালিদাস, কপ্পুুর, কলিঙ্গ,৯কোকিল, শ্রীদচন্ত্র। এমন কি মুচ- 
কুন্দ, ময়ূর ও দামোদরের নাঁমও তাহাতে গাওয়! গেল, কিন্তু ভান্গসিংহের 

নাম কোথাও পাওয়। গেল না * 

বিশ্বগুণাদর্শ দেখ-_মাঘশ্চোরো ময়ুরো মুরারিপুন্ষপরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ 
শ্রৃহর্ষঃ কালিদাঁসঃ কবিরথ তবভূত্যাদয়ো ডোজরাজঃ 

দেখ, ইহাতেও ভানুনিংহের নাম নাই। & 
বিক্রমাদিত্যের নব্ত্ব উল্লেখ স্থলে ভান্সিংহের নাম পাওয়া যায় ভাবিয়া 

আমর! বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি-_ 

ধন্বস্তরিঃ ক্ষপণকোমর গ্গিংহ শঙ্কু বেতাল ভট্ট ঘটকর্ূ্র কালিদাসাঃ 
খ্যযুতা বরাহ মিহিরে! নৃপতেঃ সভায়্াং রত্বানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমন্ত 1 

কই, ইহার মধ্যেওত ভান্ুসিহের নাম পাওয়া গেলনা । 7 তবে, 
কোন কোন ভাবুকব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাস ও ভান্ুসিংহ একই ব্যক্তি 
হইবেন। এসন্দেহ নিতান্ত অগ্রহ্য নহে, কারণ কৃবিত্বশক্তি সম্বন্ধে উভয়ের 

সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখ যায় ! 

অবশেষে আমরা বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, তুলসীদাদের রামায়ণ, 
আরব্য উপন্যাস ও স্থশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান 

করিয়া! কোথাও ভান্ুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না । অতএব কেহ যেন 

আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ ন। করেন-_-দোঁষ কেবল গ্রস্কগুলির। 

ভাহ্সিংহের জন্মকাঁল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাম্পদ 

পাঁচকড়ি বাবু বলেন ভানু সিংহের জন্মকাল খৃষ্টানদের ৪৫১ বৎসর পূর্বে । 
পরম পণ্ডিত বর সনাতন বাবু বলেন খুষ্টান্বের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্ধ- 

লোক পুজজিত পণ্ডিতা গ্রগণ্য নিতাইচরণ বাঁবু বলেন ১১০৪ ুষটাব্দ হইতে 

১৭৯৯ খুষ্টাব্ধের মধ্যে কোনও সময়ে ভান্ুপ্বিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহ! 

মহোপাধ্যায় সরস্বতীর বর পুত্র কাঁলা্টাদ দে মহাশয়ের মতে ভান্ুসিংহ, হয় 
খৃষ্ট শতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্সে,না হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার 

.কোন সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোন কোন মূর্খ নির্জোঁধ গোপনে আত্মীয় 

বন্ধু বাঙ্ধবদের নির্কাটে প্রচার করিয়। বেড়াক্প যে. ভাম্ুসিং ংহ_ ১৮৬১ খৃ্াবে 

ঈ ১89 13028-0108-00175- 133 ০৪4০, 

$ সাহনামা, দ্বিতীয় সর্গ+ 
4? 5 তিছাড501158 04210680850, 
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জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাঁধাঁম উজ্জল কর্টরন । ইহ! আর কোঁন বুদ্ধিমান পাঠককে 

বলিতে হইবে না, যে একথা নিষ্টাস্তই অশ্রদ্ধেয়। যাহ! হউক) ভান্ুসিংহের 
জন্ম কাল সন্বন্ধে আমাদের যে,মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যতা 

সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান স্ুঁবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না। নীল পুরা- 

ণের একাদশ সর্গে বৈডস মুনিকে ভানব বলা হইয়াছে ।. * তবেই দেখা 

যাইতেছে তিনি ভাহ্বুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভান্থুর কত পুরুষ পরে ইহা 
নিঃসন্দেহ স্থির কর! ছঃসাঁধ্য। রামকে রাঘর বল হইয়া থাকে। রঘুর 
তিন পুরুয় পরে রাঁম। মনে করা যাঁক,, বৈতন ভানুর চতুর্থ পুরুষ । ' প্রত্যেক 

পুরুষের মধ্যে ২ বৎসরের ব্যবধান ধরা যাঁক্, তাঁহা হইলে ভান্ুসিংহের 

জন্মের আশি বৎসর পরে বৈতসের জন্ম । যিনি রাঁজ তরঙ্গিনী পড়িয়্াছেন, 
তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খুষ্টান্দের লোক $ 1 তাহ! হইলে স্পষ্ট দেখা 
যাইতেছে ভাঙ্গসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খুষ্টাব্বে। কিন্ত ভাষার প্রমাণ যদি 
দেখিতে হয় তাহা! হইলে ভাহ্ছসিংহকে আরও প্রাচীন বলির স্থির করিতে 
হুয়। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের মুখে মুখে ধতই পুরাতন হইতে থাকে | 

ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে । “গমন করিলাম” হইতে “গেলুম” হয়। 
“ভ্রাতৃজায়া” হুইতে “ভাঁজ” হয়। এখুল্বুতাত” হইতে এখুড়ো” হয়। কিন্ত 

ছোঁট হইতে বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায় ? অতএব নিঃসন্দেহ “পিরীতি” শব্দ 

গ্রীতি্* অপেক্ষা “তিখিনী” শব্দ “তীক্ষ” অপেক্ষা প্রানীন। অষ্টাদশ খকের 

এক স্থলে দেখা যায় “তীক্ষানি সায়কানি।” সকলেই জানেন অষ্টাদশ খক্ 
হৃষ্টের ৪০০০ বৎসর পুর্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্তিত 

হইতে কিছু ন। হউক দুহাজার বৎসর লীগে । অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, 

খৃষ্ট জন্মের ছয় সহত্র বৎসর পুর্বে ভাঁন্গসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ 

প্রন্নাণ হইল যে, ভান্ুসিংহ ৪৩৮ খ্থুষ্টান্দে অথবা খুষ্টান্দের ছর সহস্র বৎসর 

পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন । কেহ ঘদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাহাকে 
আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কাখণ, সত্যের প্রতিই আমাদের 

লক্ষ্য ; এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । 

* 390 ৮6 0020 ০0০ 00. 17019 76779510001- 
17071170-170150 19065926- 09209502800) 01 ৮৪০9৪. 5০1. এ. 
1989 999... | ২ রা | 

817196010৮০ 42৮ 06 101)0079010 05820 009] 01, 
101)970055 18 টি. নু 
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্ ভানুসিং ংহের আর সমন্তই ত ঠিকান করিয়া! দিলাম, এখন এইবপ 
নিঃসন্দেহে তীহার জন্ম ভূমির একট! ঠিকান! "করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত 
হইতে পারি । এসদ্বন্ধেও মত ভেদ আছে। পুরম শ্রদ্ধাম্পদ সনাতন বাবু 

একরূপ বলেন ও পরম ভক্তি ভাঁজন রূপ নারায়ণ বাঁবু"'আর একরপ বলেন। 

তাহাদের কথা এখানে উদ্ধত্ত করিবার কোন আবশ্যকই নাই। কারণ, 
তাঁহাদের উভয়ের মতই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তীহারা যে লেখা! লিখি- 
যাছেন তাহাতে লেখকদ্দিগের শরীরে লাঙ্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং তাহ 
দের কর্ণের অমানুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাঁণ হইতেছে । ইতিহাস কাহাকে বলে 

আগে তাহাই তাহারা ইস্কুলে গিয়া! শিথিয়া আন্কুন, তার পরে আমার কথার 

গ্রতিবাঁদ করিতে সাহসী হইবেন । আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি তাহাদের 
উপরে আমার বিন্দু মাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে 

আমি আনন্দিত বই রুষ্ট হই না, কেবল সত্যের অন্থরোধে ও সাধারণের 

হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক একবাঁর ইচ্ছা করে তীহাঁদের লেখ গুলি 
'চঙ্ালের দ্বার! পুড়াইয়। ভাঁহাঁর ভক্মশেষ কর্্মনাঁশাঁর জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং 

লেখক দ্বরও গলায় কলসী বাঁধিয়া! তাহারই অন্থগমন করেন । 
সিংহল দ্বীপের অন্তর্বভী ত্রিন্কমলীতে একটি পুরাঁতন কুপের মধ্যে একটি 

প্রস্তর ফলক পাওয়! গিয়াছে তাহাতে ভান্ুসিংহের নামের ভ এবং হ অক্ষরটি 

পাওয়া গিয়াছে । বাঁকি অক্ষরগুলি একেবারেই বিলুপ্ত । *হ” টিক্ষে কেহ 
বা? ক্ষ” বলিতেছেন, কেহ বাঁ “ঞ” বলিতেছেন কিন্তু তাহা যে প্হ৮. 

দির সন্দেহ নাই । আবার “ভ” টিকে কেহ বা বলেন “চ্চ,” কেহবা বলেন 

“ক্লেঃ” কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, * ভানুসিংহ ”” 

শব্দের মধ্যে উক্ত ছুই অক্ষর আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব ভান্থ-. 
সিংহ ত্রিন্কমলীতে বাঁস করিতেন, কুঙ্পর মধ্যে কি না সে বিষয়ে তর্ক 

উঠিতে পারে । কিন্তু আবার আর একটা কথা আছে। নেপালে কাটমুণ্ডের 
8711 া। ত 

নিকটবর্তী একটি পর্ববতে স্ুষ্ব্যেত্ব (ভা) প্রতিমূর্তি পাঁওয়া গিয়াছে, অনেক 
অনুসন্ধান করিয়া তাহার কাছাকাছি সিংহের প্রতিমুত্তিট! পাওয়া গেল না 
গাষগু যবনাধিকার্ধে আমাদের কত গ্রন্থ, কত ইতিহাস, কত মন্দির ধ্বংশ 

হইয়াছে ১ দেই সঙয়ে গরংজীবের আদেশানুসারে এই সিংহের প্রতিমুত্তি ধ্বংশ 
হইয়া থাকিবে। কিন্তু সম্প্রতি'পেশোয়ারের একটি ক্ষেত্র চাষ করিতে করিতে 
পিংহের প্রতিমুর্রিখোদিত ফলকথণ্ড প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে--স্পষ্টই 
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দেখা যাইতেছে ইহ! সেই নেপালের ভাস্ুপ্রতিমুর্তির অবশিষ্টাংশ, নাহলে ইহার 
কেনি অর্থই থাকেল ! অতএব দেখা যাইতেছে ভাহ্ছসিংহের বাসস্থান নেপালে 
থাকা কিছু আশ্চর্য্য নয়, বরঞ সম্পূর্ণ ম্ভব। তবে তিনি কার্যগতিকে নেপাল 

হইতে পেষোয়ারে যাভীয়াত করিতেন কি না সে কথা! পাঠকেরা বিবেচন1 করি- 
বেন। এবং স্সানউপলক্ষে মাঝে কাঝে ত্রিন্কমলীর কৃপে যাওয়াও 

কিছু আশ্চর্য্য নহে। ভান্ছনিংহের বাসস্থান সম্বন্ধে অভ্রাস্তি বুদ্ধি শৃঙ্ষাদশশ 
অপ্রকাশ চন্দ্র বাবু যে তর্ক করেন তাহ! নিতান্ত বাতুলের প্রলাপ বলিয়! বোধ 

হয়। তিনি ভান্ুসিংহের স্বহান্তে-লিখিত পাওুলিপির একপার্খে কলিকাতা 
সহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার ত্যতা আমরা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু 
অমরা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারি, যে, ভানুসিংহু তাহার বাসস্থানের উল্লেখ 

সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন বটে আমি কলিকাতা ক্র 

বাদ করি-কিন্ত তাহাই যদি সত্য হইবে, তাহা হইলে কলিকাতাক় এত কুপ 
আছে কোথাও কি প্রমাণ সমেত একটা! প্রস্তর ফলক পাওয়া যাইত না? 
শবশান্ত্র অনুসারে কাটমুওু ও ত্রিন্কমলীর অপ্রভ্রংশে কলিকাত।৷ লিখিত 

হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে । যাহা হউক ভান্ুসিংহ যে নিজ বাসস্থানের 

সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন তাহাতে আর ভ্রম রহিল না| 

ভান্ুসিংহের জীবনের সম্বন্ধে রিছুই জান? নাই। হয়ত বাঁ অন্যান্য 
মতিমানি, লেখকের! জানিতে পারেন, কিন্ত এ লেখক বিনীত ভাঁবে তদ্থিষয়ে 
অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। তাহার ব্যবসায় সম্বন্ধে কেহ বলে তাহার 

কাঠের দোকান ছিল, কেহ বলে তিনি বিশ্বেশ্বরের পূজারী ছিলেন । 
ভাঙ্গসিংহের কবিত! সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না। ইহ! মা সরস্বতীর 

চোরাই মাল। জনশ্রুতি এই যে, এ কবিতা গুলি স্বর্গে সরস্বতীর বীণায় 
বাস করিত। পাছে বিষুণর কর্ণগে্চর হয় ও তিনি দ্বিতীয় বার দ্রব হইয়া! যাঁন, 

এই ভয়ে লক্ষ্মীর অন্থচরগণ এগুলি চুরি করিয়া লইয়া! মর্ভ্যভূয়ে ভাঙুসিংছের 

মগজে গু জিয়। রাখিয়া যাঁয়। কেহ কেহ রলেন যে এগুলি বিদ্যাঁপতির 

অনুকরণে পিখিত, সে কথ! গুনিলে হাদি আসে বিদ্যাপতি বলিক্ষা একব্যক্তি 

ছিল কি না ছিল তাহাই তারা অনুসন্ধান করিয়। দেখেন লাই । 

যাহ! হউক্, ভানুসিংহেরজীবনী সম্বন্ধে সমস্তই নিঃসংশয় রূপে স্থির করা 

গেল। তবে, এই ভান্ুসিংহই যে বৈষ্ণব কবি তাহা না হইতেও পারে। 
হুউক্ ৰা না হউক্ সে অতি সামান্য বিষয়, আমল কথাটা ত স্থির হইয়াগেল। 



কি দিয়ে মদন, 

বসন্ত সমীর, 

স্থবাদ্য-বঙ্কার, 

হিয়ার মাঝারে, 

কেমনে মদন, 

নয়ন-দিঠিতে, 

বলি বলি বলি, 

জাগি দ্রিবা নিশি, 

পুজিব কিরূপে, 

কেহ্ না জানিল, 

মুনির ধেয়ানে, 

সুজন প্রেমিক; 

পুজিব তুহারে, 

“একমেব” বাণী, 

| পুজিব তুহারে, 

ইন্দ্রিয়-কাননে, 

পুজিব তুহারে--. 

_ পুজিব তুহারে_ 

তুহারি পুজাতে, 

_ দেখিব আনন্দে, 

পুজিবৰ তোমা, 

নিশোত্বাশ, ভোর, 

সঙ্গীত-উচ্াস, 

প্রেমের নিঝর, 

 পুজিব তোমায়, 

দিঠি জড়াইয়!, 

শুনি শুনি শুনি, 

তুহারি তরাসে 

তোমায় মদন, 

কেহু না শিথিল, 

জ্ঞানীর জ্ঞেয়ানে, 

আখিতে কেবলি, 

তাহাঁরি বিধানে, 

বদনে উচারি, 

বিহানে মধ্যাঙ্জে, 

আধার ডুবাঁতে, 

চরণে বিথারি, | 

সাঁনস অন্গাণড, 

কুল পদ মান, 
তুয়া ধ্যান ধরি, 

মদন পুজা ৷ 

অনঙ্গ তুহারি নাম! 

কুসুম লাবণ্য ঠাম! 

বচন তুহাঁ'র মানি, 

_ তুহারি পরাণ জানি ! 

তুহারি ধনুর ভয়ে, 

দাড়াই অথির হয়ে। 

থমকে চমকে চাই, 

জুড়াতে নাহিক পাই! 

তুহার পৃজার প্রথা, 
সে গুঢ রহস্য কথা ! 

তুহার আঁকার-ভেদ,” 

প্রকাশ তুহার বেদ! 

ন| জানি না মানি আন্, 

তুয়। পদে দিব প্রাণ। 

পুজিব সীজের ই বেলা, 

প্রেমের জোছন। খেল! ! 

জীবন-জাহবী-জল, 

করিয়া ভীরথ-্থ 1 
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'অবনী উৎসর্গ দিয়া, 

হিম্নাতে প্রতিম! নিয়া ! 



রে 

সে দেহ গঠনে, 

" ভেমতি স্ুটানে, 

বলন চলন, 

দিব সাজাইয়া, 

চাদের আলোক, 

অনঙ্গ তুহীরি, 

পুজ| পাঠাবধি, 

নাহি কাঁলাকাল, 

“কি দিয়ে পৃজিব, 

শিথিনু শিখাব, 

এ বিধি-বিধানে, 

কহ নাহি জানে, 

চিন্েছি এখন, 

ূ বসন্ত সমীর, 

. বাদ্য বঙ্কার, 

হিয়ার মাঝারে, 
_অবহি পুজিব, . 

নবজীবন। 

মুরতি গঠিব, 
রা 

ভুরুঘুগে টান, 
কত 

কটি উকদেশ, 

অনঙ্গ তৃহারে, 

আর্তি করিব, 

বদন হেরিব, 

এই সে তুছার, 

দেশ প্রদেশ 

মদন তোমায়. 

ভুয়া পুজাবিধি, 

যে জানে পুজিতে' 

কি তাহে প্রডেদ, 

. মদন তোমায়_- 

য়া নিশোমাশও ্ 
সঙ্গীত উছাদ্, 

(প্রেমের নিধর 
অনঙ্গ তুহারে, 

সেছুহ ননে আ 1খি, 

দেখিব মানল আকি। 

সকপি তেগতি ঠীম, 

সেহ নামে ভুয়া নান। 

পরাব বাস-। ফুল, 

নিথিলে না'হক তুল! 

একহি প্রেশিকে জানে, 

তুয়া বেদ এহি যানে । 

আর না আনিব মুখে, 

: কিন্ত স্থখ কিয়া হংখ |. 

তুয়া দরশনে কেহ, 

নিশি, দিবা, বন, গে ও 

অন কেবলি নাম। 1. 
কম, লাবণ্য ঠা, 
্ বচন হুহারি আাদি,। 

 তুহারি পরাণ জানি). 
তুহসে পরম প্রাণী [ 

৪১ 



নবজীবন । 
টা সু 

ভাগ 1] ভাদ্রে। ১২৯১। ২. ২ সংখ 
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সমাজ.শরীর। 
দিতীয় প্রস্তাব । 

ভি 

০ ০ পিপিপি কাপ ক 
* ক পহগীযাটাকনীনজঞত 

এক্ষণে অন্তত তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিয়া! লওয়া যাউক, যে সমাজকে 
শরীরী পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। স্বীকার করিয়া লওয়া 

:. যাউক যে সমা্গ শরীরী পদার্থের ন্যায় নিজ নিয়মে পরিচালিত, উৎপন্ন, বন্ধিত 
ও বিনষ্ট হইতেছে। ॥ স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক, যে যদিও মনুয্যই সমাঙ্গ- 
শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অবয়ব বটে, তথাপি সমাজকে মমুষ্য সমষ্টি বল৷ ষাঙ় 

না।, স্বীকার করিয়া লওয়া যাঁউক যে, শরীরী পদার্থ যে সমস্ত নিয়মে পরি- | 
চালিত হয়, মনুষ্য সমাজও প্রায় সেইবপ নিয়মেই গরিচালিত হইয়া থাকে । 
যদি মনুষ্য মাত্রেই পূর্বোক্ত স্বীকারধ্যমালা অনুষ্ারে কার্য: করেন, তাং হইলে 
তদ্বারা৷ সংসারের কিরূপ ইষ্টানিষ সম্ভাবিত, হতে পারে, এক্ষণে তাহার 
বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি রা. 

বর্তমান সময়ে ইউরোপে শ্রেণীগত বিদ্বেষ রি দিন গরিব হইতেছে ূ 

সাধারণ প্রজার! উচ্চব ধশীয়দের উচ্ছেদ কামনা করিতেছে। নির্ধনের! ধনীর 
ধন-লুঠনের প্রয়াস পাইতেছে। প্রজার! ভূঁম্যধিকারী হইবার জন্য প্রার্থনা 
করিতেছে। শ্রমজীবীরা বেতনবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে | চতুদ্দিকে ইউরো- 
পীর সমাঁজে আশঙ্কা, ভীতি, বিদ্বেষ, কলহ, কোলাহল, প্রভৃতি নিত্যই পরি- 
বদ্ধিত হইতেছে। বন্দুক, ডাইন্যামাইট, ছোরা, ছুরি ্দ্ৃতির স্লাহাঘ্যে 
পৃথিবীতে সাম্যসংস্থাপন করিবার আয়োগগন করা হুইতেছে।  রুসিঝায় 

| ২ 111198, ফ্ান্সে 00700)903908)। জন্মনিতে 8৩৩] 790:50080 স্পেনে 
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৬৬ 'নবজীবন। 

দ্বারা পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিতেছে*। আমেরিকা এই দ্যদিগকে হ্বলবিশেষে 
প্রোৎসাহিত করিতেছে । এই নৃশংস দস্থ্যদিগের একজন নেতা আমেরিকায় 
'বন্ভুতা করিতে করিতে বলিতেছেন_-“আর তিন বৎসরের মধ্যে আমরা 
আয়র্লগুকে স্বাধীনতা প্রদান করিব । আমি এই কথ! বলিতেছি বলিয়া! হয়ত 
আমাকে অনেকে নির্কবোধ.ও পাঁগল বলিয়া তিরস্কার করিবে । আমি নির্ক্বোধ 
নহি, কিন্তু আমি স্বীকার করিতেছি 'ষে আমি পাগল । এক্ষণে সকল আয়র্লগু- 
বাসীকেই পাগল হইতে হইবে। ইখলগ্ডে আমাদের স্বদেশীয়েরা আইরিশেরা), 
ডাইন্যামাইট ব্যবহার করিতেছে । আমি এ ব্যবহারের অনুমোদন করি। আমর! 
বদি আমাদের শ্বদেশীয়দিগকে অর্থদ্বারা সাহাধ্য করি তাহ! হইলে তিন 
বৎসরের মধ্যে লণ্ডন নগরী ধুলিরাঁশিতে পরিণত হইবে। আইস আমরা 
সকলে মিলিয়! ইংলপ্ডের নগরীমালাকে চূর্ণাকৃত করি, সকলে মিলিয়া ইখরেজ- 
দিগকে হত করি। এক্ষণে প্রকাশ্য যুদ্ধের সময় আসিয়াছে । এক্ষণে হত্য! 
করিলে, লুগ্চন করিলে, আমাদের কোনরূপ পাপ হইবে না। কি মনুষ্য, কি 

ঈশ্বর কেহই আমাদিগকে প্রত্যবাস্গ্রস্ত করিতে পারিবে না।” এই নৃশংস 
রাক্ষসদিগের আর একজন নেতা! ইংলগ্ডে বক্তৃতা করিতে করিতে বলিতেছেন 
_-“বাইবেলে লিখিত আছে-- যে পরিশ্রম না করিবে সে খাইতে পাইবে না।, 

ইহাই উশ্বর-নিয়ম। কিন্ত এই যে সৌধমাঁল! চতুর্দিকে বিরাজিত রহিয়াছে 
ইহাতে কাহার! বাস রুরে? ইহাতে কি শ্রমজীবীরা বাস করে? না। 
যাহারা পরিশ্রম করে না তাহীরাই ইহাঁতে বাস করে। যাহাতে এই বিসদৃশ 
প্রথার উন্মূলন হয়, আমাদের সকলেরই সেই চেষ্টা করা উচিত।” এইরূপে 

নানা স্থলে প্রকাশ্যভাঁবে নৃশংসতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে । বোধ হয়, এমন 

এক দ্দিন আসিবে যখন ইউরোপে এই বাক্ষসেরাই সর্বেসর্ধ্বা হইয়! উঠিবে। 

সেই ছুদ্দিনে কে এই সৎসারকে ইহাদের করালকবল হইতে রক্ষা করিবে? 
যখন এই দূর্দান্ত দস্থ্যরা সমগ্র সংসার উপপ্লবের জন্য ধূমকেতুর ন্যায় উদ্দিত 
হইবে, তখন কে উহাদিগকে নিবারিত করিবে ? পূর্বের ঈশ্বরভয়ে, পরকাল- 
ভয়ে, নরুকভয়ে এই সমস্ত নৃশখসত। নিবারিত নট কিন্তু য়রোঁপ হইতে 
পূর্বক সংস্কার সকল দিন দিন তিরোহিত হইতেছে । তবে এক্ষণে সংসার 
রক্ষার উপায় কি? আমাদের বোধহয় যেসমৃজ-শরীরতব প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্ম 
করিলে, এবং চতুদ্দিকে সমাজ-শরীরতত্তের প্রচার করিলে পূর্েধক্ত নৃশখসতার 
হলমাত্রও সংসারে থাঁকিবে না । যদি বলা যায়, যে সকল মন্ষ্যই স্থখ্ডোগে 
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সমান অধিকারী,যদি বলাষায় যে. নুখাম্বেষণই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, 
তাহা হইলে মনুষ্যমাত্রেই স্বার্থপর পিশীচে ন্যায়,কাঁ্য করিবে এবং এরূপ 
কারধ্য. দ্বারা তাহার! সংসার বিনষ্ট করিবে. ও আপনারাও বিনষ্ট হইবে। 
কিন্ত যদি সনাজ-শরীরতন্ব প্রক্কত হয়,তাহা! হইলে মনুদ্যের অধিকার ও মনুষ্যের 

উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ের নৃতনরূপ অর্থ করিতে হয়। শরীরী পদার্থ স্বাভাবিক 
নিয়মবলে নানাবিধ অক্ষ-প্রত্যঙ্গে বিভাজিত হইক্স] থাঁকে। কোন অঙ্গ মস্তক 
হয় এবং মন্তকের যে কর্তব্য কাঁধ্য তাহাই করে, কোন অঙ্গ বা উদর নামে 
কথিত হইয়া উদরের কার্ধ্য করে, কোন অঙ্গ-বা হস্তাকারে পরিণত হুইয়1 হস্তের 

উচিত কার্য করে। এক্ষণে যদি মস্তক মন্তকের কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া হস্ত, 
পদাদির কার্যে প্রবৃত্ত হইতে চায়, তাহ! হই'লে শরীরী পদার্থের উচ্ছেদ শীত্রই 

সম্পাদিত হয়। কিন্ত যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্য করে তাহ] হইলে সমস্ত, 

অঙ্গের ও তজ্জন্য সমন্ত শরীরের পুষ্টি ও কান্তি পরিবর্ধিত হয়। সেইরূপ, 

স্বাভাবিক নিয়মান্ুুসারে সমীজ-শরীরের কোন অঙ্গ মন্তকরূপে, কোন অঙ্গ উদর 

ব্ধপে, কোন অঙ্গ হস্তপদাঁদিরূপে পরিগণিত হইরাছে। ঘি সম-সম্পত্ভি-বাদীগণ 

সমাজকে বিধ্বস্ত করে, তাহা হইলেও আবার & স্বাভাবিক নিয়মান্ুসারেই. 
পুনরার সমাজ-শরীর মস্তক,উদর ও হস্তপদাদি অঙ্গে পুনরায় বিভাজিত হইবে। 

তবে এক্ষণে কি করা উচিত? ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উচিত যে তাহারা আপন 

আপন অবস্থার সন্তুষ্ট থাকিয়া আপন আপন কর্তব্য. কর্ম সম্পাদন করে। 
“দ্ব 0 10০০ 0.9 1081505 ) ৩ 13৩ 006198.৮ এটি বুঝা] চাই, ষে আমাদের 

কিছুতেই কোনরূপ স্বত্ব নাই, কিন্ত সক বিষয়েই আমাদের একটা ন।? একটা 
কর্তব্য আছে। ধাহার! সমাজের মস্তক ন্বন্ধপ তাহার চক্ষুকর্ণের সদ্যবহারে 
মস্তিফের পরিমিত সঞ্চালন করিতে থাকুন। যাহার সমাজের চরণ স্বরূপ 
তাহারাও নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিরা নিজ কর্তব্য কার্য করুন। যিনি মস্তক 
তিনি মস্তকের কাঁধ্য করিলে তীহাঁর জীবন সার্থক হইবে । যিনি চরণ তিনি 
চরণের কাঁ্ধ্য করুন, তাহার জীবন তাহ।তেই সার্থকডা লাভ করিবে। 

এইবপে বিদ্বেষশূন্য হইয়। কার্ধ্য করিলে, ধরণী শাস্তিময়ী হইবে ; এবৎ সমগ্র 
মানবমণ্ডলী পরমন্্টখে সংসার যাত্রা সংসাঁধিত করিবেন। |] ৰ 

কেহ হয়ত বলিবেন, ষে “যিনি হম্ম্যতলে উপবেশন করিয়। সম্বৃতান্ন ভোজন 

করেন, ছুপ্ধ-ফেণ-নিভ শব্যায়'শরন করেন, দাস দাসীতে যাহার গৃহ কল- 

কলায়মান, তিনি প্রশর্য্ের মনোরম দোলায় দোছুল্যমান হইরা এ ব্যবস্থা 
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করিতে পারেন। কিন্তু যে কৃষক" অহোরাব্র গর্দতের ন্যানন পরিশ্রম করিয়! 
পরিধারের জন্য দুইবার, চারির্টি অন্ন যোগাইতে পারে ন!, সে আপন অবস্থায় 

জন্ষ্ট হইবে কেন? আমি নিজে এ কথার কোন উত্তর দিতে চাহি না । 

কিন্ত ইৎল্ডের এক জন শ্রমঙ্গীবীর কথা আমি এস্থজে উদ্ধৃত করিতেছি । 
প20975 88 08৮9], 01009, 1920 0091 908289৭. 30 59 8,356263080 
01 61)911 1101705, ৮929. 10 90:70001) 787007 01 27921906138 61798): 
00198. 1: [0920159,0, 02198 01 0179 7181)65 ০. 080)1691, ৮176 5301765 
01 19000] 6139 21571565 01 1920- ১০19৩75, 076 119065:01 00939 ৮৮1১0 
17259 200 1900, ৪75 000 9৮৪ 10158106 ঠা 000 98795 1096,০4 00195 চ/9 
25 010 1106]ও ০৮ 100৮1811121 যাও 899 11) 11791) 3৩ 09,009113 7101017 
1989০ 61১9 %910092005 0০0 09009, 20089 1002198% 20 11019 60৮0 000198 

8100 105 10012115106 19881৮৪,” অনেকে মনে করেন ষে ষাহাকে কাকিক 

পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার ন্যাপ নীচকর্্া এবং অস্থখধী মানব, বোধ হয়) 

আর কেহই নাই। কিন্ত এই ইৎলগ্ডের শ্রমঙলীৰী এততসপ্বন্ধে যাহা বলিয়া- 

ছেন তাহা! চিরস্মরণীয় | ণৃঠ 29 9৮1 07 ০016070 056 05010 000 ০7 
11761). 090 199 0799801)% 609 192859. 61১০ 1] 07,038 200 17000 

0? 1395991187১: যে শিক্ষাপ্রভাবে ব্রাঙ্গণ সমাজের সর্বময় কর্তী হইযাও 

পার্থিব স্থখমাত্র বিসজ্জন দিয়াছিলেন। ষে শিক্ষাপ্রভাবে শূদ্র দাসানুদাস 
হুইয়াও কখনও ব্রাহ্মণের প্রতি অভক্তি বা বিদ্বেষ প্রকাশ করে নাই । এক্ষণে 

সমাজ রক্ষার জন্য সেই ধন্ধর্শিক্ষার, সেই নীতিশিক্ষার প্রয়োজন । আমা- 

দের ৰোঁধ হয়, যে সমাঁজ-শরীর-তন্ত সেই ধর্ম ও নীতি শিক্ষার প্রধান সহায় 

বলিয়া গণ্য হইতে পাঁরে। 

কিন্ত বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিলেই যে সমাজের সম্পূর্ণতা হইবে তাহাঁও 
নহে । সমাজস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগণকে পরস্পর পরস্পরের সাহাধ্য করিতে হইবে । 

অর্থাৎ যতই. আমাদের সভ্যতা বৃদ্ধি হইবে, ততই আমর। পরস্পরকে বিদ্বেষ 

না করিয়। পরম্পর পরস্পরের উন্নতি কামনা করিব । সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে ধনী 

ধনগৌরবে অন্ধ হইদ্লা দরিগ্রের প্রতি অবমাননা প্রকাশ করিবেন না এবং 
দরিদ্রও ধনীর ও্রশ্বর্ষ্যের প্রতিহিংসা করিবেন না। সমাঁদের অসভ্য অবস্থায় 
অনৈক্য, অশান্তি ও কলহ থাকিতে পারে। রে সভ্যতার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, 

অর্থাৎ সমাজের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এীক্য ও 

সধ্য সংস্থাপিত হইবে । | | 
কিন্ত এস্থলে কেহ জিজ্ঞাস! করিতে ৪৮ যে খদ্দি কাই ও আয়তন 

বৃদ্ধির ফল. হয়, তবে এক্ষণে বৃহৎ বৃহৎ সমাঞ্জে অনৈক্য এবং অগ্রীতি দেখ! 
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ধীয় কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই, যে যেমন শরীরী পদার্থ মধ্যে 
মধ্যে রোগাক্রান্ত হয়, তেমনি মনুষ্য সমাজওধ্মধ্যে মধ্যে রোগাক্রান্ত হুইয়! 

থাকে। ফরাসিস, রাজবিজ্রেহের সমর সমাজ মধ্যে থে ব্যাধির সঞ্চার 

হইয়াছিল, আজিও সে ব্যাধির উপশম হর নাই । এন্মমরে সাম্য, স্বধীনত। 

প্রভৃতি ষে সমস্ত ভয়ঙ্কর ও ভ্রমসক্ধুল মত প্রচলিত, হইয়াছিল, যে সমস্ত 

উন্মাদক দ্রব্য সেবনে মনুষ্যসমাজ তৎকালে উন্মাদ্িত ও পশুভাবাপন্ন 

হইয়াছিল, আজিও সে সমস্ত মৃতের উৎপাঁটন হর নাই, আজিও মনুষ্যের 

সেই উন্মত্ততা বিদুরিত হুয় নাই। উপুক্ত ওঁধধ প্রয্নোগে, অর্থাৎ সদ্যুক্তি, 

সন্ীতি ও স্থ্ধর্মম গ্রচারে মনুষ্যসমাজ পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে, কিন্ত 

যদি এই উৎকট ব্যাধির সময় মনুষ্য-সমাজ যথেচ্ছ ব্যবহার করে, যদি ভাবি 

ইঞ্টানিষ্ট ন! বুঝিরী মনুষ্যসমীজ বর্তমান সখের জন্য কোনরূপ অহিতাচার 

করে, তাহ! হইলে ইহা! অকালে কালকবলে নিপতিত হইবে । আমাদের 

সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই যে বর্তমান অময়ে সমাজ-শরীরে যে ঘোর ব্যাঁধি 

: উপস্থিত হইয়াছে সমাঞ্জ্শরীর-তব্জ্ঞানই সে ব্যাধির পরম ওষধ। 

চা 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে ঘদ্দি মনুষ্য-সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে 
পরিচালিত হইতেছে, তাহা! হইলে মনুষ্য নিজ ইচ্ছায় তাহার পরিবর্তন্ুকিরূপে 

করিতে পারে ? যদি সমাজকে শরীরী বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তাহা! হইলে 

মনুষ্যের স্বাধীনচেষ্টা বা স্বাবীনইচ্ছা অথব! স্বাধীনকার্যের স্থল থাকে ন।। 

মন্ষ্য-সমাজকে শরীরী পদার্থ বলিলে মন্গষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার বা কার্যের 

বিরুদ্ধে কোন কথা বল! হয় না। ভিন্ন ভিন্ন শদীরী পদার্থের অঙ্গ ভিন্ন 

ভিন্ন গুণে মণ্ডিত। বৃক্ষের অঙ্গে যেদমন্ত*্গুণ পরিলক্ষিত হর, প্রাণীর অঙ্গে 
তাহ! অপেক্ষা" অনেক অধিক ও উৎকৃষ্ট গুণ পরিলক্ষিত হইতে পারে। 
মনুষ্যু-সমাজ নামক শরীরী *পদার্থের অঙ্গে (অর্থাৎ মনুষ্যে) স্বাধীন ইচ্ছা 

থাকিতে পারে । ভাহাতে সমান্গের শরীরীভাবের কোনরূপ ব্যাঘাত হইতেছে 

নাঁ। কিন্ত মনুষ্য শ্বাভাবিক নিরমের বা কাধ্যের বিরুদ্ধে কুদুর ও কি 

পরিমাণে কার্ধ্য করিতে পারে, ইহা অপেক্ষাকৃত গুরুতর প্রশ্ন | মন্ুষ্-সমাজ 
স্বাভাবিক নিরমবলে এক দিকে প্রধাবিত হইতেছে। মনুষ্য নিজ চেষ্টার এ 
গতির প্রতিরোধ ব। বৈপরীত্য সঙ্ঘটন করিতে পারে কি না? মন্ষয্য যে 
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স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করিতে পারে, ইহা! আমর প্রত্যহই নিজের" 
ও অন্যের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারি। যাহার জঙ্গীতশক্তি নাই, সে. 
স্বাভাবিক নিয়মবলে গান করিতে অক্ষম.। কিন্ত সে যে উত্কষ্টরূপে গান 

করিবার জন্য ইচ্ছ। করিতে পারে, ইহা 'আমরা প্রত্যহই দেখিতেছি। ফে 
স্বভাবত ক্রোধী, সে অক্রোধ হইবার ইচ্ছা করিতে পারে। যে স্বভাব 
লোভী সে নির্লোভ হইবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে । আর শুদ্ধ ইচ্ছাই ব 
কেন বলি? সে চেষ্টাও ক্বরিতে পারে। লোভী লোভসংধরণের চেষ্টা 

করিতে পারে, ক্রোধী ক্রোধসংবরণের চেষ্টা করিতে পারে। তবে এক্ষণে 
দেখিতে হইবে যে এরূপ ইচ্ছাপ্প বা চেষ্টায় কোন ফল: হয় কি না ? মহা- 
বলবান্ প্রকাও; অচিন্তনীয়, অনন্ুমের ্বভাবশক্তির বিরুদ্ধে, ছুর্ধল, ক্ষুদ্র? 
সীমাবদ্ধ মনুষ্যশক্তি কতক্ষণ বা কি পরিমাণে যুদ্ধ করিতে পারে ? 

আমাদের বোধহয় যে মনুষ্য ম্বাভাবিকশক্তি ও স্বভাবনিযর়ম পরিবর্তিত 

করিয়া উহাদের উপর আপন ইচ্ছায় আধিপত্য স্বাপন করিতে পারে। 

স্বভাব নানাবিধ নিয়মে, নানাবিধ শক্তির পরিষ্টঈীলনে কার্য করিতেছে । 

মনুষ্য এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের মধ্যে একটার সাহাষ্য 

অবলম্বন করিয়া অন্যটকে পরাজদ্ন করিতে পারে । রিক্ত রার তাহার 

একটি সঙ্গীতের এক স্থলে গাহিয়াছেন-_ 
“বারে বারে রণে ভূমি দৈত্য জয়ী, একবার আমার রণে এস ত্রহ্মময়ী, 

রসিকচন্দ্র বলে, ম। তোমারি বলে, জিনিব তোমাকে |» 

রমসিকচন্দ্র ভবানীকে যেরূপ সম্ভাষণ করিনাঁছেন, বৈজ্ঞানিক সেইবপ 

প্রকৃতি দেবীকে সম্ভাষণ করেন। বৈজ্ঞানিক বলেন “হে মাতঃ ! আমি 

পিপীলিকা হইতেও অধম। কিন্তু আমি তোমার সাহায্যেই তোমাকে 
পরাজিত করিতে পারি । তোমার এই বিশ্বমন্দিরে নান। নিপ্নম নান! দিকে 

বিস্তৃত রহিয়াছে । আমি ইহাদের একটির সাহাষ্যে অন্যটিকে পরাজিত 
করি। যখন স্বাভাবিক নিয়ম বলে তোমার, প্রবল সমুদ্রে তোমার গ্রবল 
ঝটিকা উিত হয় তখন আমি এর সমুদ্রোপরি তোমার তৈল নিক্ষেপ করিয়। 

প্র ঝটিকার শাস্তি করি। আমি অনেক বিষয়ে এখনও“ তোমার সাহাঘ্য 

অবলম্বন করিতে শিখি নাই। কিন্ত আশা আছে যে আমি তোমার সাহাষ্যে 

তোমার গতি নিয়মিত করির। আমার নিজের মঙ্গল সাধন করিনা তোমার 

কামন। পূর্ণ করিব” ফলত যতকিঞ্চিং আলোচনা, করিলেই বুঝা যাইবে 
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ধৈ আমর! অনেক স্থলেই' স্বভাবের সাহ্থায্যে শ্বভাঁবকে পরাজিত করিকঝ 
থাঁকি। স্বভাবস্থ ওষধ লই! স্বভাবজাত রোগের নিবারণ করি। স্বভাবজাত 
ৃক্ষপত্র বা! লতা পাতাদি লইয়া স্বভাবজ্জাত শীতাতপাদির নিবারণ করি। 
মহামতি কোঁম্ত এতৎ সম্বন্ধে যে নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে নিকম 

সকলের বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। তিনি বলেন, যে নিয়মগুলি অমিশ্র 

(91016) সেগুলির আমরা! কোনরূপ পরিবর্তন করিতে পারি না। ছুইয়ে 

দুইয়ে যৌগ করিলে চারি হয়, ইহ স্বাভাবিক অমিশ্র নিম । ত্রিভুজের 
ছুই বাহুর ধোগফল অন্য বাহু হইতে বৃহৎ ইহাঁও স্বাভাবিক অমিশ্র নিয্নম | 

মনুষ্য ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত অমিশ্র নিয়মের পরিবর্তন করিতে পাঁরে না । 
অর্থাৎ মনুষ্য ইচ্ছা! করিলে দুইয়ে ছুইয়ে পাঁচ করিতে পারে না। মনুষ্য 
ইচ্ছ। করিলে ত্রিভুজের ছুই বাহুর ষোগফলকে অন্য ধা অপেক্ষা! ক্ষুদ্র করিতে 
পারে না। কিন্তু স্বভাবের যে নিয়ম গুলি মিশ্র (0020119স) অর্থাৎ যেসমস্ত 

স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে ছুই বা ততোধিক নিয়ম কার্ধ্য করে, মনুষ্য ইচ্ছ! 

করিলে সেগুলির পরিবর্তন করিতে পারে। পিতা মাতার যেরূপ আকার ও 

স্বভীব, পুজ্রের আঁকার ও স্বভাব সেইরূপই হইবে, ইহা! একটি ্বাভাবিক মিশ্র 
নিরম। কারণ এই স্বাভাবিক নিয়মের সহিত অন্য অনেকগুলি স্বাভাবিক 

নিয়ম মুখ্য বা গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। পুত্রের স্বভাব পিতা মাতার স্বভা- 
বের ন্যায় হইবে, জাতীয় স্বভাবের অনুরূপ হইবে, দেশের জলবায়ু অনুসারে 

ধর স্বভাবের পরিবর্তন হইবে, বন্ধুবান্ধবের দৃষ্টশস্তের দ্বার! এ স্বভাবের পরিবর্তন 
হইবে, স্থুশিক্ষা ও কুশিক্ষার গুণে এ শ্বতাবের পরিবর্তন হইবে, সময়ের গতি 
অন্থুমারে (যুগধর্ম অনুসারে) এ স্বভাবের ব্যত্যয় হইবে,_এইরূপ নানাবিধ 
স্বাভাবিক নিয়মের কার্ধ্য দ্বারা পুত্রের চরিত্র সংঘটিত হইবে । এক্ষণে এই 
সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ত্বাভাঁবিক নিয়মের মধ্যে কতকগুলির বলাধান ও অন্য 

কতকগুলির বলহানি করিয়। মনুষ্য ইচ্ছাবলে ও চেষ্ট। দ্বারা পুত্রের স্বভাবের 
নানাবিধ বৈচিত্র সম্পাদন করিতে পারে। এইরূপে ষে স্থলে ষত মিশ্র 

স্বাভাবিক নিয়ম কার্য করে, অর্থাৎ যে স্থলে যত অধিক স্বাভাবিক নিয়ম 

কাধ্য করিবে, সেৌঁস্ছলে মনুষ্য তত অধিক পরিমাণে নিজ ইচ্ছাও চেষ্টার 
সাফল্য সম্পাদন করিতে পারিবে । 

সামাজিক সমস্ত ব্যাপারেই স্বাভাবিক নিয়ম বিমিশ্রভাবে কার্ধ্য করে 
অর্থাৎ সামাজিক প্রত্যেক ব্যাপারেই অনেকগুলি করিয়া স্বাভাবিক নিয়ম 
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একত্র কার্ধ্য করে। স্বতরাৎ প্রমাণিত হইতেছে যে মনুষ্য সামাজিক ব্যাপারে 

নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টা দ্বারা নানাঁকিধ পরিবর্তন সম্পাদিত করিতে পাঁরে। টিটি 

ষ্টাস্ত দ্বারা ইহ] স্পষ্টীক্কৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি । 

ষখন কোন এক সযাঁজ অন্য সমাজ দ্বারা বিঞিত হয়, তখন. স্বাভাবিক: 

নিয়মবলে জেতার সমাজের প্রধান অঙ্গ ও বিজিতের] নিকৃষ্ট অঙ্গ বলিয়া, 

পরিগণিত হয়। স্পার্টানদের মধ্যে হে'লট্, মুসলমানদের মধ্যে ক্রীতদাস, 

রোমানদের মধ্যে ক্লায়েন্ট, ইৎলত্ীয়দের মধ্যে সর্ফ, হিন্দুদের মধ্যে শুক্র, 
প্রভৃতি বহুতর দৃষ্টান্ত এ স্বাভাবিক নিয়মের সাক্ষ্য দান করিতেছে । কাঁল- 
সহকারে সমাজের তরী ছুই অঙ্গ পূর্ণববয়বতা! প্রাপ্ত হয়। তখন উভয়ের মধ্যে 
প্রাধান্য প্রাপ্তির নিমিত্ত ঘোরতর কলহ উপস্থিত হয়। প্রধাঁনেরা ঘ্বণা, গর্ব, 

জাত্যভিমান প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হুইয়া৷ সমাঁজস্থ নবোৌগ্দত অঙ্গের 
বিনাশ চেষ্টাকরে। নবোডুত নিকৃষ্ট অঙ্গও নব বলে বলীয়ান হইয়। পূর্ব 
গ্রভূর গৌরব হাঁনির যথাসাথ্য চেষ্টা করে। স্বাভাবিক নিয়মানগুসারে উভয়ের 
মধ্যে সম্প্রীতির ও আয়োজন হয় । কিন্তু মনুষ্য, অন্ধ মনুষ্য স্বাভীবিক নিয়- 

মের কার্ধ্য ন! বুঝিয়া নিজ নিজ ক্ষণিক সুখভোগের অভিলাষে সমাছ্-শরীরে 

প্রবল কুঠারাঘাত করে । যে সমীজে বুদ্ধিমান পরিচালক থাকেন, জে সমাজে 
প্রধান ও নিকৃষ্ এ উভয়ের মধ্যে অল্নে অল্পে সখ্য সংস্থাপিত হইয়া সমাজ 

শরীরের পুষ্টিসম্পাদন হয়। রোমে প্রধান ব্যক্তিরা অল্পে অল্পে নিকষ্টের 
সহিত একীকৃত হইয়! সমাজ-শরীরের অতীব বলাঁধান করিয়াছিল । স্পার্টা- 

তেও হেলটের৷ স্পার্টানদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। ইত্লগ্ডে সফ গণ 

ভূম্যধিকারীর দলে উখিত হইতে পারিয়াছে। 

কিন্তু যে সমাজে নির্বোধ বা স্বার্থপর পরিচালক থাকে সে সমাজে এইরূপ 

সম্মিলন হয় না । আথেন্দে পেরিক্লিস্ অন্যদেশের অর্থ স্বদেশের কার্যে ব্য়িত 

করিয়া আথেন্সের ভাবি সর্ধনাশের পথ পরিষ্কত করিলেন। ফ্রান্সে চতুর্দশ- 
লুই প্রধানদিগের সম্মাননা ও নিকৃষ্টদিগের ত্ববমাননা করিয়া রাষ্ট্রবিপ্রবের 
সুত্রপাত করিলেন। এই সমস্ত এবং অন্য অন্য দৃষ্টান্ত আলোচন! করিলে দেখ! 
যাইবে, ফে প্রত্যেক সমাজেই কাল সহকারে প্রধান ও নিরুষ্ট এই ছুই প্রেণীর 
উদ্ভব হইয়াঁছে। .এবং ইহাও দেখ! যাইবে যে যেখানেই প্রধান ও নিকুষ্ট 

ভ্রীতৃভাবে সন্মিলিত হইতে পারিয়াছে, সেখানে সমাজের গৌরব, বল ও শ্রী 
বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু আবার ইহাঁও দেখ। যাইবে যে, যেখানেই প্রধান নিকৃষ্টকে 
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পদ্দরলিত করিয়াছে, সেইখানেই হয় কিরৎকাল পুরে নিকষ প্রধানের 
উপর আধিপত্য লাভ. করিয়াছে, নয় নিকৃষ্ট প্রধানের সহিত সমস্ত সমাজ 

একেবারেই বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়] গিয়্াছে। স্বাভাবিক নিয়মবলে ইতরাঁজের! 
এদেশে প্ররুষ্ট প্রেনীমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ঘদি এই সমস্ত গ্রকষ্ 

শ্রেণীর ইতরাজের! নিক্ষ্টদের সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে 
স্বাভাবিক নিয়মবলে প্রুষ্ট ও নিকৃষ্ট এক সমাজভুক্ত হ্ইয়। যাইবে । ভারত- 
বর্ষায় সমাজ অভূতপুর্র্ব বলে বলীরান্ হইবে। কিন্তু যদি এতদ্দেশীর 
ইংরাজের! নিকুষ্ট শ্রেণীস্থ ভারতবাসীদিগকে পদদলিত করিতে চেষ্ঠা করেন, 

তাহা হইলে এ স্বাভাবিক নিয়ম বলেই হয় নিক্কষ্টের! তাহাদের উপর আধি- 
পত্য বিস্তার করিবে, নয় নিকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট উভয়েই অন্য সমাজ দ্বারা পরাজিত 

হুইয়] কাঁল-কবলে নিপতিত হইবেন। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা! করিলে 

চারিট দিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়। যথা-- 

১ম । স্বাভীবিক নিয়মবলে সমাজমধ্যে নিকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট__এই ছুই শ্রেণীর 
“উদ্ভব হয়। ্ 

২য় । স্বাভাবিক নিরমবলে এ ছুই শ্রেণীর মধ্যে সখ্যভাব সংস্থাপিত হই- 
বার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হইব থাকে । 

৩য়। মনুষ্য ইচ্ছা! করিয়া এই স্বাভাবিক সম্প্রীতির পরিপোষণ বা সঙ্কো- 
চন করিতে পারেন । 

৪র্ঘ। যেখানে স্বাভাবিক সক্ীতির পরিপোধণ না হয়, সেখানে প্রকৃষ্ট 

ও নিকৃষ্ট কিরৎকাল সংগ্রাম করিয়৷ উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর 
যেখানে পরিপোষণ ক্রিয়া নির্ধিষ্বে সম্পাদিত হইতে পায়, সেখানে সমাজ ও 

নিত্য নিত্য নব নব ভাবে বিকশিত হুইতে থাকে । অচিরেই এ সমাজ স্বষ্টপুষ্ট 

ও বলিষ্ঠ হইয়া! নিজের ও অন্যের প্রভূত মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারে । 
সামাজিক ব্যাপারে মনুষ্য কির্ূপে নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতার ব্যবহার করিতে 

পারে, এবং কিরূপে এ ইচ্ছ। ও*ক্ষমতার দ্বার। স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্তন 

হইতে পারে, তাহ বোধ হয় এক্ষণে কতক পরিমাণে বুঝা! যাইবে । 

৩। 
শরীরী পদার্থমাত্রই' বার্দক্যাবস্থায় উপনীত হই প্রাণত্যাগ করে। 

যদি সমাজ শরীরী পদার্থ হয়, তাহা হইলে সমাজও. বার্ধক্যাবস্থায় উপনীত 

হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে । যদি ইহা সত্য হয়, তাহা! হইলে সমাজের উন্নতির র্ 



গন্য ্ চেষ্টা করার, প্রয়োদন কি? ? যাহার অবনতি ত্য অবধি 
ভাধার জন্য অনর্থক পরিশ্রম করীয বাঁভকি? ক 

অতি সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ধানের গারে।, 'ঈহধৌয জরা 
বার্ধক্য ও মৃত্যু অবধারিত । অথাপি অনুষ্য ্বাসথ্যরক্ষার - প্রয়াপ করে কেন 

তথাপি মনুষ্য শারীরিকূ ও মানসিক উন্নতির জন্য লাঁলায়িত হক কেন ? সেই: 

'জূপ যদ্দিও মন্ুষ্য-সমাজের মৃত্যু একরূপ নিশ্চিত,তথাপি মনুষা-সমাঁজ সন্বন্ধেও 
সকলেই উহার উদ্নতির কামনা করিয়া থাকে । নিজ জীবন রঙ্গাকরা প্রাণি 

মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেইরপে নিজ সমাল রক্ষা করাও মন্ষ্যের 

শ্বাভাবিক প্রবৃত্তি । তগ্িক্ন সমাজ নাঁমক শরীরী পদার্থেরও নিজ শরীর রক্ষা 

করিবার নিমিত্ত স্বতাবতই: প্রবৃত্তি হইয়! থাকে । 
৪1. 

সমাজ ও সমাঁজান্তর্গত মনুষ্য--এ উভয়ের মধ্যে কিরূপ সন্বন্ধ থাকা 
উচিত, এক্ষণে তাহার বিচার করা যাউক। স্পেনসরের মতে সমাজের 
উচিত, যে সমাজ ব্যক্তিদিগের প্রত্যেকের মঙ্গল কামন! করেন । কিন্ত সমাজ 
নাষক স্বতন্ত্র শরীরী পদার্থ কোথাও স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত নাই । সমাজ শরীরী 
পদার্থের ন্যায় কতকগুলি শারীর নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। স্থৃতরাৎ 
সমাজ কিরপে এ চেষ্টা করিবে? বর়ৎ অন্যদিকে ব্যক্তিমাত্রেরই সমাজপুষ্টির 
চেষ্টা রা উচিত। ব্যক্তিমাত্রেরই মনে আত্মহিতকরী ও সমাক্সহিতকর 

উভয় প্রকার প্রবৃত্তিই বিদ্যমান আছে। সমাজহিতকরী প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধন 

করা ব্যক্তিমাত্রেরই' কর্তব্য কার্ধ্য। স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিবলে মনুষ্য স্বত ই 
আত্মহিতকর কার্ধ্য করিয়! থাঁকে। তাহার এর প্রবৃত্তি স্বভাবতই প্রবলা । 

এ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় না দিয়! যাহাতে সমাজহিতকরী প্রবৃত্তির পরিপোঁষণ হয়, 
শিক্ষক মাত্রেরই সেই চেষ্টা করা উচিত। সমস্ত সমাজের উন্নতি হইজে 
কাঁজেকাজেই ব্যক্তিমীত্রেরও উন্নতি হইবে। এই'ূপ বিচার করিলে মনুষ্যেঃ 
কর্তর্যকার্ধ্য অন্বন্ধে তিনটি সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে । যথা 

১ম।. তোমার সমাঙ্গমধ্যে ভোমার স্থল কোথায় এবং তুমি কোন্ শ্রেণী 
ভুক্ত, অগ্রে নিঃস্বার্থ ভাবে, আত্মাভিমানশূন্য হইয়া তাহার নির্ধারণ কর। 

২য়। তোমার শ্রেণীর ও তোমার পর্দের লোকের নিকট সমাস কিবি 

[বিষয়ের আকাজ্ষা করেন, তাহ! ধীরভাবে বুঝিয়! দেখ । 
৩য়। পরে যথাসাধ্য ষ্মাজের পূর্বোক্ত প্রয়োজন দিদ্ধ করিতে চেষ্ট1! কর 



(সমাঙপরীর। ৭৫- বি 

ই “আমার স্বর” "স্যামার অধিকার” প্রভৃতি স্বার্থপন 
| বিষয়ের জন্ধান না করিল নিজ কর্তব্য কার্য মম্পাদন করিতে চেষ্টা করে,, 
তাহা হইলে মন্তুষো মনুষ্যে কলহ না হইয়া উহাদের ২ মধ্যে আস্তিক ত্বদ্যতা 
জন্মিবে। লোকে কায়িক বা মানসিক পরিশ্রমকে স্ব! না করিয়া পরি- 
শ্রমকে মহাত্বের প্রধান পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করিবে রা যেব্যক্তি. সমাজ দন্য 

যত কার্য করিবে, ঘত পরিশ্রম করিবে, লোৌকে তাহাকে সেই পরিমাণে শ্র্ধ। 
করিবে । যিনি ধনী, তিনি আলস্যপরায়ণতাঁকে কাপুরুষতা বলিয়া মনে 

করিরেন। যিনি দরিদ্র তিনি পরিশ্রমের গৌরবে সম্মানিত হইয়া নিজের 
নিকট ও অন্যের নিকট শ্রদ্ধেয় হইবেন। 

কি মনোহর দৃশ্য ! এই ছুঃখদিগ্ধ জগৎ সেই হৃদিনে পবিত্র অমরাবতীর 
ন্যায় শৌভান্বিত হইবে। মন্ুষ্যমাত্রেই নিজ নিল কর্তব্য কার্ধ্য করিতেছে, 
রেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিতেছে না। জাতি জাতির প্রতি লোঁভ- 
কটাক্ষ করিতেছে ন1। চতুর্দিকে শাস্তি, পরিশ্রম, সুখ, সচ্ছন্দতাঁ। হে 

মনুষ্য ! জগতে যাহাতে এই শুভদিন আদিতে পারে সেই চেষ্টা কর। 
কবিবর-টেনিসন ভবিষ্যতের জন্য যে সমস্তআশী করিয়াছেন, আইস 
আমরাও প্রকৃতি দেবীর নিকট সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করি। 

“রী বাজে হোরা, দিয়ে অশ্রধারা, গ্রাচীনে বিদায় দেও। 
বাজে স্থখ-হোরা, আনি আত্রঝারা, নুতনে ডাঁকিয়ে নেওন। 
গত আয়ু-প্রায়,। গত-বর্ষ যায়, যাক্--দেও গত হতে । 

হৃদয়-মন্বিরে, অসতে নিবারি,। শিখহ পুজিতে সতে ॥ 

ছোর! বাঁজে ঘন, ধনাঁঢ্য-নির্ধন, কলহ করহ দুর। 
ধরণীর শেল, দৌরাত্ম্য আচার, ভাঙ্গিয়ে করহ চুর.॥ 
ধরণীর বিষ, গপরহিৎস! দ্বেষ পর ছুঃখে কর খেদ। 

প্র বাজে হোরা, পুরাতনে সরা ঘুচারে অবনী-ক্লেদ ॥ 

সহত্্র বদর,  উতকট বিগ্রহ. উত্ভাপে ধরণী জর1। 

সহজ বত্সর, শাস্তির সলিলে, শীতল হউক ধরা ॥* 

* (বঙ্গদর্শন |) 
মমুষ্য-সমাজের ন্যায় অন্য অন্য কি কি পদীর্থকে শরীরী বলা যাঁর, 

তৎসন্বদ্ধে আমাদের যাহ! বক্তব্য তাহা সময়াস্তরে বলিবার ইচ্ছা রছিল। 
পরার, 



 মনুষ্যত্ ] 

| প্রথম কথা । 

গুরু । কেমন, হিনুধর্শের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্য। শুনিতে প্রস্তত আছ? 

শিষ্য । না। ধর্থের ব্যাখ্যাই.এখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই। আপনি থে 
ধর্ণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,তাহাত প্রচলিত ধর্ম সকলের প্রতি খাটিতেছে না । 
সকল ধর্মের উদ্দেশ্য পারকাণিক মঙ্গল, কিন্ত পরকালের সঙ্গে ত আপনার 
এ ধর্মের কোন সম্বন্ধ দেখি না। 

গুরু । বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে । এ আপত্তি তোমার সহজে খণ্ডন করিতে 

পারিব। আর আর আপত্তি যাহা হইতে পারে, তাহাও খণ্ডন করিব। কিন্ত 

তাহার আগে এই ব্যাখ্যাটি ভাল করিয়া বোঝ । সেদিন যাহ] বলিয়াছি, 
তাহা মোটকথা মাত্র । মোটকথ! এই যে, ধর্ম সুখের উপায়। সুখ, মান্থ- 
ষের বৃত্ভিগুলির সর্বাঙ্গীন স্ফ্তি বা পরিণতি, ও পরিতৃপ্তি। পরিত্ৃপ্তি কথাট। 
আপাতত ছাড়িয়। দিতে পারি। কেন না, সম্যক্ পরিতৃপ্তি সম্যক্ পরিণতির 
ফল। ঘাহাঁর পরিপাঁস! নাই, সে জল পানের সুখ জানে না। যে শিশুর দাত 
উঠে নই, সে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য খাদ্যের আস্বাদনে অক্ষম । বুভ্তির সর্বাঙ্গীন 
পরিণতি আগে- চরিতার্থতা পরে । এই সর্বাঙ্শীন পরিণতি কি তাই আগে 
বুঝিতে হইবে। 

শিষ্য। মনুষ্যের বৃত্তিগুলি লাই মনুষ্য মনুষ্য । অতএব যে অবস্থায় 

মন্ুয্যের সকল বৃত্তিগুলি সম্যক, স্ফুস্তি প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থাকে প্রকৃত 
মনুষ্যত্ব বলুন না কেন ? ধর্ম বন্দ! অনাঁবশ্যক বোধ হইতেছে না। 

গুরু! সে অবস্থাকে আমি ধর্ম বলিতেছি না। ধর্ম ষাহ1 বুঝাইয়াছি, 
তাহ! স্মরণ করিয়া দেখ। স্থুখের উপায় শর্দ। সুখের ছুই ভাগ, প্রথম 

বৃত্তির পরিণতাঁবস্থী ) দ্বিতীয় মে সকলের চরিতার্থত1। এ প্রথমটিকে তুমি 

গ্রক্কত মনুষ্যত্ব বলিতেছ ! ভাল তাহাতে. আপত্তি নাই৭ কিন্ত স্মরণ থাকে 
যেন যে উহা! ধর্ম নহে। ধর্থা যাহার উপায়, তাহাঁরই একটি উপাদান মাত্র । 
কিন্ত উহাই প্রধান উপাদান। কেন নাবৃর্তি গুলি পরিণত হইলে চরিতা- 
তা অনায়াস-লত্য হয়। যেমন কতকগুলি বৃত্তির স্ষরণে আমরা দুখ 



মনুষ্যত্ব (1 ৭৭ 

চি সক্ষম হই, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তির স্বরণে সেই স্থুখের অর্জনে 

ক্ষমবান হই। যেব্যক্তি দয়াদি বৃত্তির পরিণতি পন্য দানকারে সুখী হইতে সক্ষম 

হইয়াছে, সে অন্যান্য বৃত্তির পরিণতি জন্য দেয় বস্তর উপার্জনেও সক্ষম 

হইয়াছে । মুর্খ দান করিয়াও স্থখী হয় না, দিবার জন্য*ধন উপাজ্ঘন করিতে ও 
পারে না। অভএব এই মনুষ্যত্বই স্থখের প্রধান উপাদান। এই মনুষ্যত্ব বুঝিলে 

ধশ্ম সহন্গে বুঝিতে পারিবে । তাই আগে মনুষ্যত্ব বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব 
বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ । এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বট গাছ 
দেখিতেছ--ছুইটিই কি এক জাতীয় ? 

শিষ্য । হা! এক হিসাবে এক জাতীয় । উভয়েই উত্ভিদ ? 
গুরু । ছুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে? 

শিষ্য । না, বটকেই বৃক্ষ বলিব-_-ওটি তৃণ মাত্র । 
গুরু । এ প্রভেদ কেন ? 

শিষ্য । কা, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল এই লইয়া বৃক্ষ । বটের এসব 
আছে, ঘাসের এসব নাই। 

গুরু । ঘাসেরও সব আছে--তবে নিশান কার । ঘাঁসকে বুক্ষ বলিবে ন1? 

শিষ্য । ঘাস আবার বৃক্ষ ? 

গুরু । যদি ঘাঁসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মনুষ্যের সকল বৃিগ্থনি স্ক.রিত 

এবৎ মার্জিত হয় নাই, ভাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না । «ঘাসের 

যেমন উত্ভিত্ব আছে, একজন হটেণ্টট, বা চিপেবারও সেরূপ মনুষ্যত্ব আছে। 
কিন্তু যে উদ্ভিত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের নাই, তেমনি যে মনুষ্যত্ব 
ধঙ্থে উদ্দেশ্য, হটেণ্টট বা চিপেবার সে মনুষ্যত্ব নাই। বৃক্ষত্থের উদাহরণ 

ছাঁড়িও না তাহ! হইলেই বুবিবে। খঁ বাশঝাড় দেখিতেছ--উহাকে 
বৃক্ষ বলিবে? ৫ 

শিষ্য । বোধ হয় বলিব নাঁ। উহার কাণ্ড, শাখা, ও পল্পব আছে 

কিন্ত কৈ? উহার ফুল ফল হয় না) উহার সার্বাঙ্গীন পরিণতি নাই; উহাকে 

বৃক্ষ বলিব ন1। 

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে, এক সি বাশের 

ফুল হয়। ফুল হইম্া, ফল হয়, তাহা চাঁলের মতি। চালের মত, তাহাতে 
ভাতও হয়। র রী : 

হরি। তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব । 



৭৮ নবজীবন। 
_. আচার্য্য । অথচ বাশ তুল মাক: একটি বাস উপড়াই। লইয়া গিয়া 
কাশের সহিত তুলনা করিয়া" দেখ-_মিলিবে।, উত্তিত্তত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও 
বাশকে তৃণ শ্রেণী মধ্যে গণ্য, করিয় গিয়াছে ৷ অতএব দেখ, ্ুত্তিগুণে তৃণে 

ভণে কত. তফাৎ । অথচ বাশের সর্বঙ্গীন কুত্তি নাই। যে অবস্থার 
মহুষ্যের সর্ববাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হর, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব যলিতেছি : 
শিষ্য । এনপ পরিণতি কি ধর্মের আক্ত ? 

গুরূ ।. উত্তিদের এইরূপ উতৎ্কর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল, 
লৌকিক কথাম্ন তাহাকে কর্ষণ ব! পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও 
মনুষ্য কর্ডক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একটা! 
সামান্য উদ্দাহরণে বুঝাইব। তোমাকে যদি কোঁন দেবতা আসিয়া 
বলেন, ষে বৃক্ষ, আর ঘাস, এই ছুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না) হয় 
সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহা! "হইলে তুমি কি 
চাহিবে ? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস রাখিতে চাহিবে ? 

শিষ্য । বৃক্ষ রাখিব, তাছাতে সন্দেহ কি? ঘাস না থাকিলে ছাগল 
গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিস্ত বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঁটাল, নারিকেল, 
প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব। 

আচার্য্য । মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্থিত হুইলে অক্নাভাকে 
মারা ফ্যইবে যে? জান না, যে ধানও তৃণজাতীয় ? এর যেভাটুই দেখি- 
তেছি, উহা! ভাল করিস্স দেখিয়া আইস। ধানের পাট আরম্ত হইবার পূর্বে 
ধানও এরূপ ছিল। কেবল কর্ষণে, ধান্য জীবনদায়িনী লক্্মীর তুল্য হইয়াছে? 
গমও এরূপ । ষে ফুলকপি দিয় অক্নের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম 

অবস্থায় সমুদ্র তীরবাসী তিক্তস্বাদ কররধ্য উদ্ভিদ ছিল-_র্ষণে এই অবস্থাস্তর 
প্রাপ্ত হইফ্সাছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্মণ যাহা, মন্ুষ্যের পক্ষে শ্বীর বৃত্তিগুলির, 

অন্ুশীবন তাই। এইজন্য ইংরেজিতে উভয়েরই এক নাম, 011 
এই জন্য কথিত হইগ্সাছে যে আহ, 19810562009 0 নিন নে 9188, | 

গারিনুরির নগর রম ৮. 

2 দ্বিতীয় কথা। ০ 

শিক্য। কাল” বাহা বি হন, তাহা ই গা গা ম
ু 

মন্থুযোর সর্বাঙ্গীন পরিণতি কাহাকে বলে? | | 



মনুষ্যত্ব । ৃ ৭৯ 

॥ শুরু  অঙ্কুরের পরিণাম, মহামহীরুহ ॥ মাটি খোক্, হয় ত একটি অতি 

দ্র গ্রায় অদৃশ্য, অস্কুর দেখিতে পাঁইবে। পদ্িণামে সেই অঙ্কুর এই প্রকাণ্ড 
বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে । কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ-__কৃষিরা যাহাকে গাছের 
পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাটি চাই--জল নণ পাইলে হইবে না। রৌদ্র 
চাই, আওতায়. থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষ শরীরের পোষণজন্য 
প্রয়োজনীয়, তাহ! মৃত্তিকায় থাক চাই--বৃক্ষের জাঁতি বিশেষে মাটি সার 
দেওয়া চাই। ঘের! চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অন্ধুর বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। 
মনুষ্যেরও এইরূপ । যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর ; বিহিত কর্ষণে 
অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে, পর্ব 

গুণযুক্ত, সর্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইবে। ইহাই মন্গৃষ্যের পরিণতি । 

শিষ্য । কিছুই বুঝিলাম না। সর্বরূপ, সর্বগ্ুণযুক্ত,-কি সকল মনুষ্য 

হইতে পারে ? ] 
গুরু । কখন হইতে পারিবে কিনা, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। 

' সে অনেক বিচার, । তবে ইহা! স্বীকার করিব, যে এপর্য্যস্ত কেহ কখন হয় 

নাই। আর সহসা কেহ হইবাঁরও সম্ভাবনা! নাই। তবে আমি ষে ধর্মের 
ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, ভাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই হইবে, যে লোকে সর্ব গুণ 
অর্জনের যত্বে বহুগুণ সম্পন্ন হইতে পারিবে) র্বনূখা লাতের চেষ্টায় বহু 
স্থখলাভ করিতে পারিবে । 

শিষ্য । আমাকে ক্ষমা করুন-_মমৃষ্যের র্ধাঙ্তীন পরিণতি কাহাকে 

বলে, তাহা এখনও ভাল করিয়! বুঝিতে পারিলাম না। 

শুরু । চেষ্টা কর। মনুষ্যের দুইটি অঙ্গ ; এক শরীর, আর এক মন। 

শরীরের আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, ষথা,_হস্ত পদাদি বর্শেজিয়, 

চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেক্িয়; মস্তিষ্ক, হৃৎ, ন্বায়কোষ, অন্ত প্রভৃতি জীবন- 

সঞ্চালক প্রত্যঙ্গ; অস্থি মজ্জা মেদ মাংস শোণিত, প্রভৃতি শারীরিক 
উপাদান, এবং ক্ষুৎ পিপাসাদিশোরীরিক বৃত্তি।, এদকলের | বিহিত পরিণতি 

চাঁই। আর মনেরও কতকগুলি গ্রত্যঙ্স-. 
শিষ্য । মনের কথা পম্চাৎ, গনিব) এখন শারীরিক পরিণতি ভাল 

করিয়া বুঝান।- শারীরিক, প্রত্ঙ্গ সকলের কি. প্রকারে পরিণতি. সাধিত 

হইবে? শিশুর: আই : ক্ষত হুর্বাল রাছ বঙোগুণে গ গা গা বাধিত, ও 
ৰলশালী হইবে |] ভাহা ছাড় আবার কিছ, ?. ডা | 



চি জীবন 1. 

গু তুমিষে স্বাভীবিক « পরিণ। তর কা বলিতে, হান ্  
সপপ/ লাগি সই এইট উপর নির্ভর করিতেছি । বেই ক টি কারণ 

পোষণ ও অভ্যাস । তুমি কোন শিপুর একটি রাহ, কাধের কাছে, দুঢ় বন্ধনীর 

দ্বার বাধিয়। রাখ, বাহুতে 'আর রক্ত না যাইতে পারে, তাহা হইলে, পরা 
আর. বাড়িবে না, হয় ত অবশ, নয় ছুর্বল ও অকর্ম্য হইয়া যাঁইবে। 
কেন না, যে শোঁণিতে বাছুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না ।. আবার, 
বাঁধিয়! কাজ নাই, কিন্ত এমন কোন বন্দোবস্ত কর, যে শিশু কখনও আর হাত 
নাড়িতে না পারে। তাহা হইলে এ হাত অবশ ও অকর্মমণ্য হইয়া যাইবে, 
অন্তত হস্ত সঞ্ধালনে যে ক্ষিপ্রকারিত1, জৈবকার্ষ্যে প্রয়োজনীয়, তাহ। কখনও 

হইবে না। উর্ধবাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত? 
শিষ্য । বুঝিলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষপ্র বাহু পরিণত 

বয়স্ক মানুষের বাছুর বিস্তার, বল, ও ক্ষিপ্রকাঁরিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এত 

ষকলেরই সহজেই হয়। আর কি চাই? 
গুরু । তোমার বাঁছর সঙ্গে এই বাঁথানের মালীর বাঁছ তুলনা -করিদ্না 

দেখ। তুমি, তোমার বাহুস্থিত স্থুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত 
করিয়াছ,. যে এখনই পাঁচ মিনিটে তুমি ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া 
ফেলিবে, কিন্তু এঁ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মত একটি “ক” 
লিখিতে পারিবে না। তুমি যে,.ন1! ভাবিয়া ন। যত্ধ করিয়া! অবহেলায় 
যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা 
উহার পক্ষে অতিশয় বিস্ময়কর, ভাঁবিয়! সে কিছু বুঝিতে পারে না'। সচরাচর 
অনেকেই লিখিতে জানে, এই ব্য সভ্যসমাজে লিপিবিদন বিশ্বস্নকর 

অভ্যাস বলিয়া! লোকের বোধ হম্ব-ন1।. কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই লিপিবিদ 

ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য্য অভ্যাস-ফল ৷ দেখ, একটি শব্দ পিথখিতে গে, 
মনে কর এই “অভ্যাস, শব্দ লিিতে গেলে_প্রথমে এই. শব্দটির বিশ্লেষণ, 
করি! উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে__বিক্পেষণে পাইতে 
হইবে, অ,ত,ই, আল। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের 
চাক্ষুষ ভষ্টব্য ক্সবর়র ভাবিয়া মনে: আনিতে কৃইবে |. এক. একটি, অবয়ব নে 
পাড়িবে, আবার শক একটি কাগছে আকিতে হইবে, ).. অথচ ভুমি এত, শী; পর 

_লিখিবে, যে ভাহাতে, বঝাইবে থে তুমি কোন প্রকার মানসিক চি ্ 
না। অথচ অনুশীলন গুপে অন্নেকেই এই. ক 



মন্ুধুত্ব/ ৮৯ 

এীলন-জনিত ২ আরও প্রাভেদ এই মালীর, কুরনাতেই যে দেখ । তুমি যেমন 
পাঁচ মিনিটে ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালীতেমনি পাঁচ মিনিটে এক 'কাট। 

জমীতে কোদালি দিবে তুমি ছুই ঘণ্টায়, হয়ত ছুই প্রহরে ও তাহা পারিয়। 

উঠিবে না। এবিষয়ে তোমার বাহু উপযুক রূপে চাঁলিত অর্থাৎ অন্থু- 
শীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অভএব তোমার ও 

মালীর উভয়েরই বানু কিয়দৎশে অপরিণত ; সর্বাঙ্গীন পরিণতি প্রাপ্ত 
হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলন। 
করিয়া দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার ক ও গায়কের কে বিশেষ তারতম্য 

ছিল না; অনেক গারক সচরাচর ন্ুক্ নহে। কিন্ত অনুশীলন গুণে গায়ক 
নক হইয়াছে, তাঁহার কণ্ঠের সর্দবাঙ্গীন পরিণতি হইমাছে। আবার দেখ, 

বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ হাটিতে পার ? 
শিষ্য। আফি বড় হাটিতে পারি না; বড় জোঁর এক ক্রোশ। 

গুরু । তোমার পদদ্বয়ের সর্বাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। দেখ তোমার 

হাত, পা, গলা, তিনেরই সহজ পু ও পরিণতি হুইয়াছে-_কিস্ত, একেরও 

সর্ব্াঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর দকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে 
দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই সর্ধানীন পরিণতি না হুইলে শারী- 

রিক সর্বাঞ্গীন পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না; কেন না ভগ্নাংশ গুলির 
পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা । এক আনায় আধ পয়সা কম ইল, পুরা 
চা কম্তি হয়। 

যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝা ইলাম,: টি মন সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও 
অন্বেক গুলি প্রত্যঙ্গ আছে দে গুলিকে বৃত্তি বলে। কতকগুলির কাঁজ 

জ্ঞানার্জন ও বিচার। কেহ কেহ এই গুলিকে বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়াছেন। 
কতকগুলির কাঁজ কাধে প্রবৃত্তি দেওয়1“-যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি । কেহ 
কেহ ইছাদিগকে ধর্ম প্রবৃত্তি ৰলেন। আর কতকগুপির কাজ জগতের সৌন্দর্য 
হৃদক্ষে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিতবিনোদন 1. পাশ্চাত্যের] . এগুপিকে প্রথম শ্রেণী- 
ভুক্ত করেন, তাহাদের বিবেচনায় 275390 081/৩5 গুলি চ0৩115০0% 

৯২৪, 

1681555 মধ্যে গণ্য এই- বধ বৃষ সং সকলের শুই ও ১ বিকাশই 

মানসিক র্ধাঙ্দীন পরিণতি ঃ ৮ 
“শিষ্য। বা অর্থাৎ জ্ঞানে পাঁতিত ত্য, বিচারে দক্ষতা, কারে তৎপরতা, চিত্তে | 

৪ মতা, এবং জুরসে রমিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানগিক সর্ধাজীন 



৮২ নবঙ্গীরন | 

পৃরিধতি হইবে । আবার তাহার,উপর শারীরিক সর্ধাঙ্গীন পরিণতি আছে 
অর্থাৎ্খশরীর বলি, সুস্থ, এবং লর্কবিধ শারীরিক কিয়ায় সুদক্ষ হওয়! চাই) 

কৃষ্ণার্জুন আর শ্রীরায় লক্ষ্মণ ভি তন্ন আর কেহ কখন এপ শিছ্ব্রাডিল, (রিনা, 
তাহ! শুনি নাই।. . * 

গুরু। যাহারা মন্তষ্য জাতির মধ্যে উৎকষ্ট, তাহার! চেষ্টা অরিকে, য়ে 
সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার, করা যায় 

লা। আমার শ্রমনও ভরষম। আছে, যুগ্ীস্তরে যখন মনুষ্য জাতি প্রকৃত 

উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মন্ুষ্যই এই আদর্শান্যায়ী হুইবে। 

স্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাঁজাগণের যে বর্ণনা! পাওয়া যায় 
তাহাতে দেখা যাঁর,সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদ্দিগের কপোৌলকল্পিত তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কিন্ত এরূপ রাঁজগুণ বর্ণনা! যেস্থলে সাধারণ, সেস্থলে, ইহাই অন্কমেয় যে 

এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল । আমিও 
সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি । যে যাহা হইতে চায়, 

তাহার সম্মুখে তাগীর সর্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সেঠিক আঁদর্শান্ুপ না 
হউক, তাহার নিকটবর্তী হইবে । ষোল আনা কি, তাহা ন। জানিলে, আট 

আনা পাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় ষোল আনা ইহা 
বুঝে না+ সে টাকার মূল্য স্বরূপ চারিটি পয়স। লইয়া সন্তষ্ট হইতে পারে... 

শিষ্য । এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরপ মন্ষ্য ত দেখি না 
শুক্ু1 এই জন্য ঈশ্বরোপসনার প্রয়োজন । ঈশ্বরই সব্ধগুণের জর্বাঙ্গীন 

স্কুপ্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদ্বাহরণ। এইজন্য বেদাস্তের নিশুণ 

ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক্ ধর্্ত্ব প্রাপ্ত হয় না কেনন! যিনি নিগুণ তিনি আমাদের 
আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈভবাদীদিগের একমেবাদ্ধিতীয় চৈতন্য 
অথবা যাহাকে হর্বট'স্পেনসর « 1175070901৩ [১০০ 10, 28019 % বলিয়! 

ঈশ্বরস্থানে-সংস্থাপিত করিয়াছেন__অর্থাৎ যিনি-কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক 
ঈশ্বর, তীচ্ছার উপাসনায় ধর্ম পর্ণ হয় না) আমাদের পুরাপণেত্িহীলে 
কধিত বা গ্রটিয়ালের ধর্খ পুস্তকে: কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই, রথের 
যূল, কেন. ন! তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন) যাহাকে 
রি মগ] 0০” বলি, তাহার উল নিক্ষল, ষ হাকে ৫ পম 

0০৫৮ বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল । ডর 
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* শিষ্য । মানিলাম সগ্ডণ ঈশ্বরকে আদর্শ গার মানিতে হইবে | কিন্ত 
উপাসনার প্রয়োজন কি? ঠি । 

গুরু । জশ্বরকে, আমরা দেখিতে পাই না! তাহাকে দেখিয়! দেখিয়া, 
চলিব, সে সম্ভাবনা! নাই । কেবল তাহাকে মনে ভাবিতে পারি। মেই 

ভাঁবাই উপাঁসন1। তবে বেগার টাল! রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা 
কেবল আগুড়াইলে কোঁন ফল' নাই । তাহার সর্ধগুণ সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের 
উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাত্ব তাহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে 

হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাহার, সম্মুখীন করিতে হইবে। তাহার 
স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইঞ্ত থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় 
করিতে হইরে;-তাহ] হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদিগের 
চরিত্রে পড়িবে । তাহার গুণের মত গুণ, তাহার নির্মলতার মত নির্মলতা, 

তাঁহার শক্তির অন্ুকারী সর্বত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামনা! করিতে হইবে. তাহাকে 

জর্দা নিকটে দেখিতে হইবে, তাহার স্বভাবের সঙ্গে একম্বভাঁব হইবার চেষ্টা 
করিতে হুইবে। অর্থাৎ তাহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য; সাধুজ্য কামন! 

করিতে হইবে। তাহা! হইলেই আমরা ক্রমে'ঈশ্বরের্র নিকট হইব |: আর্য খষির! 

বিশ্বাস করিতেন,ষে তাহ! হইলে আমরা ক্রমে সীব্ধপ্য ও সাঁধুজ্য প্রাপ্ত হইব, 
ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব । ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ 

আর কিছুই নয়,ধশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকত স্বভাব. প্রাপ্তি । তাহাপাইলেই 
সকল. ছুঃখ হইতে মুক্ত হওয়! গেল, এবং সকল-স্ুখের অধিকারী হওয়া গেল। 
শিষ্য । আমি. এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর রি সমুদ্র, নি এক ০ 
জল»তাহাতে গিয়া মিশিব.। 

গুরু । হিন্দু ধর্দের বথার্থ মন্দ না বুঝাই, এসন্ বানরামির কারপ-। 
উপাসনা-তত্বের সার মন্ব হিন্দুরা যেমন ধুঝিয়! ছিলেন, এমন আর কোন 
জাতিই বুরো নাই। এখন মে পরম: রমগীক্ন. ও'স্থসারর উপাসনা পদ্ধতি 
এক দিকে আত্মপীড়নে, আর খ্রক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে - যখন 

কোদাকে হিন্দুর উপাসলা- -তত্ব বুঝাইব, তখন এসব কথা জ নিতে পারিবে |. 

শিষ্য 1 এখন আমাকে: আর একটা কথ বুঝান। মন্ৃষ্যে প্রন্কত 
মনুষ্যত্বের, অর্থাৎ, সর্ধাঙ্গ-সম্পন্ন ক্বভাবের রা না এজন্য ঈশ্বরকে 
ধ্যান করিতে: হঈটবে। ।.. “কিন্তু টান রঃ. মনস্তপ্র তি? আমরা কুদরপ্রক্কতি 1 

তাহার গুণগুলি সংখ্যায় অনস্ত, সম্প্রসারণেও অন্ধ 1. যে. ক্ষুদ্র, অনন্ত 
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তাহার আরর্শ টি কি প্রকারে ? সুদের আদর্শে কি হর কাটা টা মায় 

না আকাশের অনুকরণে ঠাদোয়া খাটান যায় %... ূ | 

গুরু । . এই জন্য ধর্েতিহাসের প্রয়োজন | রেহালের ৭ প্রক্কত চ আবরশ 
নিউটেষ্টেমেন্টের, এবং আমাদের' পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সার. 
ভাগ। ধর্মেতিহাসে (791721009 888৮০7) প্রকৃত ধার্মিকদিগের 'চরিজ্ 

ব্যাখ্যাতি থাকে । অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ, 

হইতে পারেন না, ইহ সত্য, কিন্ত ঈশ্বরের অনুকারী মন্গুষ্যেরা, অর্থাৎ ধাহা- 

দিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা ধাহাদিগকে 
মানবদেহধারী ঈশ্বর মনেঞ্করা যায়, তীহারাই সেখানে বাঞ্চনীয় আদর্শ 

হইতে পারেন'। এই জন্য বীশুধ-্ খৃষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের 
আদর্শ । কিন্তু এরূপ ধর্্মপরিবদ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দু শাস্ত্রে আছে, এমন 
আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে নাই--কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। 

জনকাদি রাজর্ষি, নারদাঁদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রন্ধর্ষি, সকলেই অনুশীলনের 
চরমাদর্শ । তাহার উপর, শ্রীরামচন্দ্র, যুখিষ্টির, অঙ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত তীন্স 
প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল 

উদ্বাসীন, কৌপ্ীনধারী নির্মম ধর্মবেত।। কিন্ত ইহারা তা নয়। ইহারা 

সর্বগুণবিশিষ্ট-_ইহাদিগেতেই সর্ধবৃত্তি সর্বাগসম্পন্ন ক্ফূত্তি পাইয়াছে। ইহারা 
সিংহাসন বসিয়াও উদাসীন? কাশ্মক হত্তে ও ধর্্মবেত্তাঃ রাজা হইয়াও পণ্ডিত; 

শক্তিমান হইয়াও সর্ধঘজনে প্রেমমন। কিন্ত এই সকল আদর্শের উপর, হিন্দুর 
'আর.এক আদর্শ আছে, বাহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটে! হইয়! যায়__ 
যুধিষ্টির বাহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন,স্বয়ং অঙ্জুন ধাহার শিষ্য,রাম ও বাক্মণ 
ধাহার অংশমাত্র ) ধাহার তুল্য নহাদছিম [ময় চরিত্র কখন মনুষ্য ভাষায় 

কীর্ডিত হয় নাই। আইস আ্গতোমাকে রুষ্ণোপাসনাক্ক দীক্ষিত করি) 
শিষ্য! সেকি ? কৃষ্ণ ৫522 

শুরু 1: তোমরা কেবল জয়দেবের কফ বা যাত্রার কষ চেন - ভাই শিহ- 
রিতেছ। : তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বৃঝ না। তাহার পিছনে, ঈশ্বরের সর্বগুণ- 
সম্পন্ন ষে কষ্চচরিত্ বীর্তিত আছো তাহার ৪৯ জান ন। * উহ হার রশারী, 

: * কুষ্ণচরিত্রে যে সকল দোষ আরো আমি. সম্পূর্ণ- 
ক বিদকিহ ও আছে। এমন ন কি বং | রূপে আবগত.আছি। সে বিষয়ে লোটৈর 

ভাগবত কর্তাও ভ্রমশূন্য নহেন। সময়াস্তরে সকল কথার আলোচনা রুরা বাইবে। 
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রিকি কৃতি দকল সর্বাঙ্গীন ক্ষতি প্রাপ্ত হইয়া অনন্থতবনীয় সৌন্দর্যে এবং, 
অপরিমেয় বলে পরিণত; উাহার মানসিক বৃত্তি সকল সেইরূপ ক্ষান্ত প্রাপ্ত 
হইয়! সর্বলোৌকাতীত.বিদ্যা, শিক্ষা বীর্ষ্যে এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং আস্ত- 

রিক বৃত্তি সকলের তদহুরূপ পরিরাতিতে তিনি সর্বলোকের হিসি রত। 

তাই তিনি বলিয়াছেন .. 

_পরিজ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চদুস্কৃতা 
ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে । 

খিনি বাহুবলে ছুষ্টের দমন করিরাছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত 

করিয়াছেন,জ্ঞানবলে অপুর্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচার কুরিয়াছেন*, আমি তাহাকে 
নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিক্ষাম হইয়া এই সকল 
মন্ুষ্যের ছুফর কাঁজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্ধজয়ী এবং পরের-সাস্ত্রাঙ্য 

স্থাপনের কর্তা হইয়া আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই; যিনি 
শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর 
কেবল দওপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল 
দেশে, বেদ প্রবল সময়ে, বলিয়াছিলেন, “বেদে ধর্ম নহে-ধন্দ লৌকহিতে” 

_তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। যিনি 

একাধারে শাকাসিংহ, ষীশুখুষ্ট) মহন্মদ ও রামচন্দ্র ; যিনি সর্ববলাধার, সর্ধব- 
গুণাধার, সর্বধর্মবেস্তা, সর্ব ত্র-প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা ন| হউন, আমি 

তাহাকে নমস্কার করি । | | 

নমোনমন্তেহস্ত সহত্কত্বঃ,: 
পুনশ্চ ভূয়োপি নমোন্মস্তে | 

তুমিও বল, নমে। ভগবতে বাসুদেবায়। 

শিষ্য। নমে! ভগবতে বাস্থদেবায়। 

 খুরু। তোমার মা 9 হইল। | 
| বা চট্টোপাধ্যায় 

হক নীতা প্রণেতা নহে, লি দি; রত প্রণেতা সষটেন | 
তাহার অনেক প্রমাণ আছে (' ডঃ 



 সিংহল যাত্রা ]. 

. ৯২৯০, এর ২৯ শে. মাঘ টি নানা দক্ষিণ ও পশ্চিম রি 
কুলে রহু-যোজন-বিস্তুত নারিকেল-বন। এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার পাঁগুবর্ণ 
নারিকেল আছে, তাহাকে রাজ-্নারিকেল (8.80-০০০০৪7006) ৰলে। তাহার: 

জল মিশ্র পানার ন্যায় সুমিষ্ট । নারিকেল পাড়ার সময় এক গাছ হইতে 
অপর গাছ রশ্মি বাধিয়! দেয়; তাঁহ! অবলম্বন করিয়া! সমস্ত বাগান বিচরণ 
করা যার; মাটিতে পা দিতে হয় না নারিকেল তৈল ও নারিকেলের দড়ি 
ও কাছি প্ররস্তত করার জন্য এখানে অনেক কল আছে।. এ দেশে ভূষিত 

হইয়া অনেকে জলপান ন1 করির1-নারিকেলোদক পান করে। দরিদ্র সিংহ- 
লীরা নারিকেল পাতায় ঘর ছাইয়া থাকে। উলু খড় নাই, এবং বিচাঁলী। 
অতি ছুশ্রাপ্য। প্রার্ম সকলেই নারিকেল তৈলে পাক করে। পূর্বেই 
বলিয়াছি, যে, নারিকেলই আদিম মিংহলীদের অর্থাগমের প্রধান উপায়; 
এই বাক্যে কিছু মাত্র অত্যুক্তি নাই। 

কাফির চাস প্রায় অভ্যাগত্র ইংরাজেরাই করি] থাকেন। বাঁ ও 
ওলন্দাঁজ বংশোত্তব ওপনিবেশিকগণ বর্গার (39:81915) নামে খ্যাত; তাহা- 

দের বকুপুরুযানুক্রমিক জন্মভূমি নিংহল দ্বীপ; তাহারা অনেকেই, ওকালতি, 

চাকুরি, নারিকেল আবাদ ও সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিক] নির্বাহ করেন। 
তাহাদের এবং আদিম দিংহলীদেয় কাফির চাস অল্প; কারণ অধিক মূলধন 
ন1 থাকিলে কাফির চাসে বড় সুবিধা নাই । আরব হাঁজিগণ আপনাদের, দেশ 
হইতে কাফির বীজ জানিয় কাফির চাঁসের স্ত্রপাঁত করেন ?% কিন্তু প্রথমত 
অনেকে কাফির ব্যবহার জামিত্ত না; কেবল এ গাছের পত্র পুষ্প দ্বারা 

বুন্ধ-মন্দির সুশোভিত করিত। .ইৎরেনের। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কাফির ূ 
আবার আস্স্ত করেন; ১৮৪১ খ. ্টান্দের পুর্সে আবাদের তাদৃশ বন্যার হয়, 

* সিরেন্দির (সিংহলত্বীপ) মুসলমানদের একটি প্রধান তীর্থ। এরূপ 
কিছদতী'আছে যে, মানবজাতির আদিপুরুষ আদম বেহে্্ত হইতে নির্বাসিত. 
হইয়া সিংহলের  প্রসিন্ধ পর্বত আদমগিরির ২৬ বসতি করিতেন হু 
আমরা যাঁহাকে রামের সেতু রলি, সুসলমান ও ইয়ু 

মের সেক বলেন। আরবদের মধ্যে এই তি, অ ছে যে ্তী ই সযরা পান | 
সমু পার ইরাছিলেস ূ টি ডি 



মিংহুল যাত্রা । | ৮৭ 

নাহ । এই আবাদের প্রধান ফলতোগী ইূংলগ্ডের মূলধনীগণ। তাহাদের, 

পদধূল সিংহলের কোথাও পড়ে নাই? কিন্তু উহার! ৫৫ বৎসরে নয় কোন 
টাঁকা নগদ, খরচ খরচা বাঁদ, লাভ করিয়াছেন। ইহ। ব্যতীত ৩ কোটা টাকার 

বাগান বিষয় করিযাছল। ইউরোপী৭ সুপারিন্টেণ্েন্টরা ও তাণিল কুলিরা 

কতক টাকা বেতন ও ভৃতি স্বরূপ পাইয়াছে ঘটে এবং সিংহলের গবর্ণমেণ্ট 

রপ্তানি শুল্ক বলিয়া-কিপ্িৎ রাজন্বও পাঈয়াছেন ; কিন্ত অবশিষ্ট অর্থের শ্রাদ্ধ 

ইংলগ্ডেই 'হুইয়া থাকে। মিষ্টর জন্ ফগুপন, লিখিয়াছেন “ঘদি এই 

টাক সিংহলে থাঁকিত, সিংহলের কত শ্রীবৃদ্ধ হইত! ক্কষি বাণিজ্য ও শিল্পের 
কত বিস্তার হইত ! কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল তেলা মাথায় তেল পড়িল, 

রশব্যযশালী ইংলগ্ের ধতর্ধ্য বৃদ্ধি হইল ।৮* কি সিংহলে), কি ভারত বর্ষে, 

সর্ধত্র একপ্রকার রোদন। দেশের টাকা দেশে না থাকিয়া পরদেশের 
শ্ীবৃদ্ধি সম্পাদন করিল । | | 

_ কাফির আবাদে যত কুলি নিযুক্ত আছে, তাহারা সকলেই ভারতবর্ষের 

দক্ষিণ প্রদেশ বাদী। সিংহলীরা কাফির আবাদে হুত্রধর ও স্থপতির কার্ধ্য 
করে, এবং গো শকট চালা; কিন্ত কদাচ কুলির কাধ্য করে না। হত- 

ভাগ্য ভারতবর্ষ ! সিংহুল, মরিস্ন্, টিনিলভ্, জ্যামেকা, গাইএন|, যেখানে 

কুলির প্রতেজন, সেখানেই তোমার দরিদ্র সস্তানগণ দৌড়ায়। যে. কার্ধয 
কাফিরাও করিতে চাহে না, সে কার্য ভারতবর্ষীয়েরা করিতে প্রস্তত ।* 

| ৯ল। ফান্তন _ সিংহলের মুক্ত। ভুবন বিখ্যান ! অন্যান্য রত্বের মধো 
পদ্মরাগ মণি, বৈদূর্ধ্য, ইন্দ্রনীল, গোমেদ ও প্রবাল প্রসিদ্ধ; মরকত বড় ভাল 
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৮৮ ৃ নবজীবন। 

পাওয়া যায় না। «আগে প্রতি কসর ফাস্থুন মাসে সিং ংহুলের উত্তর; পশ্চিমে 

আরিপো নামক জনপদের মিকট সমুদ্রে মুক্তাফলদ কন্তরী তোলা হইত । 
মেন্ট্ ১২1১৪ লক্ষ টাকা লাভ. থাকিত। অনেক ছোট কন্তরী নষ্ট 

১ ৮ং ৭ খুষ্ঠা্ক হইতে কয়েক বৎসর কন্তুরী ধরা বন্ধ ছিল। : এক্ষণে 
৪ বৎসর অন্তর মুক্ান্বেষণ হইয়া থাকে। ১৮৮৫ ৃষ্টান্দের মার্চ মাসে 

মুক্তাম্থেষণ হইবার কথ! আঁছে;.কেহ বলেন এই. বহসরেই হইবে । সাত 
বৎসরের কস্তরীতে ভাল কা পাওয়া যাক; অষ্টম বৎসরে রসিদ প্রায় মরিয়া 

যায়, মুক্তাঁও নষ্ট হয় |. 
সমুদ্রে যে পুটী, টার) ও. রীরলা মাছ পাওয়া যায়, আমি আগে 

তাহা জানিতাম না। কলম্বোর তরঙ্করোধ মধ্যে এই তিন জাতীক্ব মৎস্য 

পাওয়া যাঁয়) তন্মধ্যে মৌরলাগুল্ল পুঙ্করিণীর মৌরলা অপেক্ষা অনেক বড়, 
আর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এক একটা কর্কট কচ্ছপের সমান! 
আমি সিংহলে যত প্রকার সাগর-জাত মৎস্য থাইয়াছি, তন্মধ্যে আরেকোলা 

মৎস্যই সর্বাপেক্ষা স্স্বাছু। ইলিসগুলি গঙ্গার গৌদ। ইলিসের ন্যায়; তবে 

খতু ভেদে শ্বাদের ভেদ হইতে পারে। সিংহলের পার্খস্থ সমুদ্রে বৃহৎ বৃহৎ 
হিং, জলচর আছে। কলম্বোর চিত্রশালিকায় একটি ১৪ হাত দীর্ঘ 

তরবারি মীন আছে, এবং মরাতুয়া নামক জনপদের নিকট ধৃত একটি 
২৩ ফুট হাঞ্জর আছে। ইহার উদর একট! বৃহৎ মহিষের উদর অপেক্ষা স্ুল। 
সিংহলীর1 তরবারি মতস্যও (980-79)) খায়। সিংহলের বনে যত 

প্রকার কাষ্ঠ আছে, তন্মধ্যে! আ রলুষ ও সটান কাষ্ঠই প্রসিদ্ধ। সিংহলে 
আবলুষ কাঠের উপর কচ্ছপের খোলার কাঁজ কর! অতি সদর বাক্স 
্ মির্শিত হয়। . ক | 

খরা ফাল্তুন---ববাদী : সি খহলীদের বর্ণ বাঙ্গালীদের রর ন্যাক; | 
তাহারা যে বাঙ্গালী অপেক্ষা বল্বান তাহাও বোধ হয'ন1।, কি পুরুষ কি 
স্রীলোক সকলেই দীর্ঘকেশী | পুরুষে চিকুণী মাথায় দেয় সী পুক্তষের 

| দূ প্রায়ই এক প্রকার।.. পুরুষে কাছা দেয় না গোপ দাড়ীন না. 

ও থাকিলে ভ্্ী হইতে পুরুষ চেনা কঠিন। । স্রীৌলোকে পীরাণ € 
কাপড়, দেয় না) কিন্ত চিরুণী না পরি রা পরে। ক 

কৌদ্ধা।, তাহারা যে ভারতবর্ষের আর্ধ্যাবর্ত হইতে আসি, িতহ হালে বি 

করিতেছে, তাহা তাহাদের ভাষাতে প্রকাশ। | তে | 
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. উদ্ব, তমুসে, জানার ৮০ তুই, ভুমি, আপনি, 

ও উন্নেছে 2 তি উনি, তিনি, 
অশ্বয় -. .. ২ মি 'সশ্ব). 

গেদার, গে, পু নম গৃহ) গে, 

গম ৮১, *** গ্রাম, 

ন্ুবর 2%০ ৩৯ নগর, 

পি, পিতা, 
 অন্ব, ম। রঃ হি অন্ব, মী, 

হিমুল গা . *** ১ শীমুল গাছ 

তাশ্বুলি গা! দ্য রে তান্ধুল গাছ, 

মহত্সয়া মি ৪০৪ | মহাআ, মহাশয়, 

পোতা টি ০ গতি পুস্তক, | 

প্য় পি ৮ “ভি | 

হাল, | | ৪ | 55৯ চাউল, 

বেলালী রঃ ০০ বিড়ানী, 
মম | ৪ ১৮ নাম. 

দোরা ১০00 তত দো, দ্বার, 

বাত | নর হত, ভাত, 

*কিরি রঃ ০0 ক্ষীর, দুগ্ধ: 

অ্. 67. ১৯ অদ্য». 

কম. | রি ৯০, রি | | ১৮ কাম, কর্ম, 

জী. 5০৮07 0 এ 

বস্তুত যাহারা আহি সিংহলী বলিয়া ধ্যাত ত ত তাহাদের বু বে যে. 

ভারতবর্ষ হইতে আমিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিহাসিক, প্রম
াণ আছে ॥, তাহা- 

দের মধ্যে কতক সিংহল+জেতা বিজয়বাহুর সহচর বর্গে
র বংশোস্তব? কতক 

মগধ, কোশল; জর জেতবন,  ানগৃহ, রানী পু
তি স্থানের নিম 

সিত বৌদ্ধদিগের ম সন্তান 5 ৰ টং 
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. সিংহলবাসী তামিলর! শৈব ॥ তাহারা আদিম সিৎহলীদের অপেক্ষা কী" 

ঙ বলবান্ | প্রায় ২১০০ বৎসর হইল ইবল নামে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের 
এক রাজ! সিংহলের উত্তর অংশ জয় করিয়াছিলেন তীহার সহিত অনেক 

তামিল গিয়া উত্তর িংহলে বসতি করিয়াছিল। শ্রক্ষণে উত্তর সিংহলের 
'আধিকাংশে তানিলদের বাঁদ। প্রায় ১০**বৎসর কাল ভারতবাসী 'তামিলের! 
উত্তর সিংহলে বারবার উপদ্রব করিয়াছিল। উত্তর সিংহলের তামিল 

নাম যল্পনম পষ্টনমও ইংরেজী না জাফ্ন1। উত্তর সিংহলে ধান ও তামাকুর 
চাস ও শিবের মন্দির দেয়া তাহা ভারতবর্ষের অংশ বলিয়াই বোধ হয়। 

কলঙ্বে৷ নগরে সী-্টীট নামক রান্তা আছে, তাহার ধারে অনেক তাঁমিল 
শেঠীর বসতি । সখানে ছুইটি শিবের মন্দির আছে। আমি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি, শেঠীর] প্রাতঃকাঁলে শিব মন্দির হইতে বিভূতি মাখিয়। আসিয়' 
মুখে হর হর বলিতেছেন, এবং গ্রাম্য কুন্কুটের দর করিতেছেন। * সী-্রাটে 
শশীবাবুর চাউলের কুঠি। সেখানে অনেক শেঠী আপিক্সা থাকেন। 
শশী বাবু ও রঘুপতি বাবু মৎস্য খান, অথচ মুরগী খান না, ইহা শুনিয়া 
অনেক শেঠী বিন্ময়ীপন্ন হন। তাহারা বলেন “আমাদের ব্রাহ্মণের! মৎস্য 
কি কোন প্রকার মাংস খান ন1) তাহারা ষে মুরগী খান না, আমরা বুবিতে 
পারি; কিন্ত আপনারা মৎস্য খান, মুগগী খান না'কেন ?” আমি মান্্রীজে 
এক জনন ব্রাঙ্মণের বাটীতে খাইয়াছ্ছিলাম। তিনি খিচুল্ড়ী পাক করিয়া পিও 
পাঁকাইয়! বিক্রয় করিয়া থাকেন। বিক্রয় করার সময় যদি কোন শুদ্র 
তাহাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে যে তিনি রাঁগ করেন এমন বোধ হয় না; 
কিন্ত মৎস্য মাংসের নাম করিলে তিনি অগ্রিশন্মা হইয়া উঠেন। যাহা 

হুউক মান্দ্রজ প্রদেশে এবং সিংহলে ব্রাক্াণের বিলক্ষণ জন্মান। ব্রাঙ্গণেরা 

ফটকি পেড়ে পষ্টবন্ত্র পরিধান কৃরিয়। খড়ম পায় দিয়া উড়িয়া! ব্রাহ্মণদের ন্যায় 
মস্তক মুণ্ডন করিয়া সী-্রীট দিয়া চলিতেছেন, সকলেই তাহাদিগকে দেখিয়া 
পথ ছাড়িয়া দিতেছে; কেহ কেহু-প্বামীজি, স্বামীজি” বলিয়া গলবক্জ হইয়া 
তাহাদের অনুগ্মন করিতেছে। এবার শিবরাত্রি কবে হইবে ভাহা 

ক রাঁমায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের এক বডির অধ্যায়ে লিখিত আছে যে 
ভরদ্বাজখষি ভর'তের সৈনিকদিগকে: 'ছাগ, মৃগ, বরাহ, ও কুকুট. মাংস. দিয়া, 
ভোজন করাইয়াছিলেন। : বন্য কু্ধুটের মাংদ নিষিদ্ধ নহে। শরম্য সু, 
ছত্বক, গৃঞ্জন, ও পলা তোজনে' একই প্রকার প্রীয়শ্চিত্। 5 



দিংহল যাল্্া | ৯১ 

জানিবার, জন্য কয়জন ক্রাঙ্গণ রঘুপতি বাবুর নিকট, আপিয়াছিলেন ।. কিন্তু 

বাঙ্গালার পঞ্জিকার উপর নির্ভর না. করিয়া “ঠীহারা নাগপট্টনম.. (1০2৭ 
78০.) ও মছ্রায় টেলিগ্রাফ করিলেন। তাতে স্থির হইল যে বাঙ্গালা 
পঞ্জিকাকারের1.ষে দিন ধার্ধ্য করিয়াছেন, তাহা পর দিনে শিররাত্রি হইবে। 

যেসকল তামিল.সিংহলে হাজার.বৎসরের অধিক কাল-বসতি করিয়াছেন, 

তাহারাও পিংহলী বলিয়! পরিচয় দেন না। তাহারা ৮ পিয়া মনে 
করেন যে ভারতবর্ষই তাহাদের প্রকৃত দ্রেশ। শি 

বিন্ময়জনক হইবে না; কারণ বাঙ্বালার মুসলমানদের অধিকাংশই বাঙ্গালী 

বলিয়া পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হন। মৈথিলী ও কনোজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
রজপুত, ধাহার৷ দশ পুরুষ বাঙ্গালান্ন বাস করিতেছেন, তাহাদিগকে বাঙ্গালী 

ব্লিলে স্তাহার! খড়গ হস্ত হন। ভারতবাসীদের প্রকৃত স্বদেশান্ছরাগ জন্মি- 

বার অনেক বিশ্ব আছে। সি্ংহলে তদ্রপ বিদ্ব কতকট! আছে। আদিম 

সিংহলীদের ভাষার কতক শব্দ বুঝিতে পান্ধা যা । তামিলদের ভাষার এক 
শ্ব্ণও বুঝা যার না। আমি কলম্বোর বাজারে পাকা আম কিনিতে গিয়া 
দুইটি তামিল কথা শিখিরাছি। “ম।ং কাই»-কীচা1! আম.) “মাং পাড়ম্.১- 

পাকা আম। ইংরেলী '2০2০ শব্দ, তামিল 'ম্যাঙ্গ শব্দের বিকৃতি মাত্র । 
৩র] ফাক্জুন-- বিধাতা বে কি অপুর্ব রত্বে সিংহল নিম্মাণ করিয়াছেন, 

তাহ! কে বলিতে পারে ? সিংহলে হুর্ভিক্ষ নাই। দারুণ দারিজ্র্যও নাই । 
যে তামিলর। এদেশে কুলীর কার্ধ্য করে, তাহার। ভারতবর্ষ হইতে অভ্যাগত 

তামিল। অধিবাসী তামিলরা1 আদিম পিংহলীদের ন্যায় সম্পন্ন। সর 
এভোবার্ড ক্রিসী পিখিয়াছেন, “লগুন নগরে শীতখতুতে আমি এক দিনে 
যত “মানবের ছুঃখ দেখিগ়াছি, সিংহলে নয় বৎসরে তেমন দেখি নাই” *। 
তবে শীত প্রধান দেশের দারিত্র্য ও ্রীক্গ্রধান দেশের দারিদ্রে পার্থক্য 
এই যে, শেষোক্ত দেশে যৎসামান্য বস্ত্র জীবন যাত্রা নির্বাহ হয়, মুদ্গারের 

প্রয়োজন নাই; দরিদ্রের কুটার না থাকিলে সে বৃক্ষতলে বর্ষা ব্যতীত 
সকল খতুতে থাকিতে পারে । বমি কলন্ে। নগরে যত ভিক্ষুক দেখিয়াছি, 

তাহাদের. অধিকাংশই ভারতের দাক্ষিণাত্য বাসী. তামিল । ফে, ৫1৭ জন 
অধিবাসী ভিক্ষুক আছে, তাহারা মদ্যপায়ী হইয়া দরিজ্র হইয়া পড়িয়াছে। 
এ টি 268 

শি 
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_সিংহল বঙ্ষাপেক্ সমৃদ্ধিশালী3-কিস্তু বঙ্গের, রাজাধানী কগিকাডার 
যেমর্ন বাণিজ্য, সিংহলের রাজধানী, কলদ্ো নগরে তেমন বাণিজ্য নাই; 
তবে কলিকাতা, মান্্রা্, রেুন, জিংহপুর, চীন, যাবা, যাঁপান, অস্ট্রেলিয়া, 
ও নিউজিনগু গমনার্গী সমণ্ত পৌোত কলম্বো নগরে লাগায়; ইহাতে কল- 
ঘবোকে মান্রাজ অপেক্ষা বড় বন্দর বলিয়া! বোধ হয়। কলম্বোর কোন অংশ, 
আমাদের সৌধমালামস্ডিত চৌরঙ্গীর ন্যায় নহে; গবর্ণর সাহেবের বাঁটা 
আমাদের সেক্রেটেরী সাহেবের -বাটী অপেক্ষা ভাল নহে। বলিতে কি 
কলম্বো নগরে চিন্রশালিক বাঁটী ব্যতীত প্রন্কত প্রস্তাবে সুন্দর হন্্য নাই 

বলিলেই হয়। কিন্তু কলঙ্ধোর ,দক্ষিণ পুর্ব মহলার বৃক্ষবাটিকাগুলি * 
অতি সুন্দর $ বহুবিধ বৃক্ষলতাঁয় ভূষিত; যেন এক একটি ক্ষুদ্রায়তন বেল 
ঘরিয়াঁর টীরিনিক | ঃ ক্রমশ। 

বাঙ্গালির ফর ধর্ম 
 পুর্বসংখ্যার ধর্ম জিজ্ঞাসা নিলি বাবু লিখিয়াছেন, “অন্যের কথা 

দুরে থাকুক, শাক্যসিংহ, যী শুপ্বীষ্, মহম্মদ, কি চৈতন্য-_তাহার1ও রর 

সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এমত স্বীকার করিতে পারি ন1 1” 
স্বয়ং বৌদ্ধদেব বা চৈতন্য প্রভূ ধর্ষেরে ধারণা! করিতে যখন অসমর্থ, তখন ৃ 
আমর! ধর্মের ভাব কতদুর বুঝিয়াছি, তাহা অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারিতে- 
ছেন। : আমরাও শচনায় সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। প্ধর্থের বিশ্বোদর | 

ভাব যে আমরা সম্যক উপলব্ধি ররিতে পারিয়াছি, সে ভ্রম বা! স্পর্ধা, আমা- 
দের নাই । নিয়মিত রূপে সামরিক পত্রে এই বিষয়ের চর্চা করিয়া! আমরা 

| আপনারাও বুবিব এবং সাধারণন্কে বুঝাইব, এ আঁশ. আমাদের হৃদয়ে 
. আছে।” বুঝিবাঁর বুঝাইবার আশ!.আছে বলিয়াই, আজি বাঙ্গালির বৈষ্ণব ণ 
ধর্ষের আলোচনায় আমর প্রবৃত হই ছি প্রথমেই বলিয়া, দেওয়া কা: 
পাঠক যেন, একটা দিগ্গজ গবেষণার, উন্তট উ্জবনার পর্যাশা কিয়া 

আপন! আপনি প্রতারিত জার: 1 ভিডি 

0. ক; কোযকারের! বলেন নবি সাত প্র রি এ অ্গ। 
| .. পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহীশক় লিনিয়সের জীবনবৃত্তে রি ব 
শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিলাম। 
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* বাঙ্গানির বৈধ বড়ই বিড়ম্বনার বিষয় । বিপ্পেব ্  চসমা-চক্ষু,চপল 
চি, চট্ুলবৃত যুবক দলের রাজত্ব কাঁলে+ এই কোপ্তা, কোর্ম্মা; করি, 
কটলেট প্রভৃতি. ককারাদি ব্যঞ্জনের দিনে, যে ধর্মে মাংসাহার ' নিষেধ করে, 

বিলাতী ব্যাণ্ডের বেণু বীণ। বাঁদনের বদলে, থে ধঙ্ছের উপাসকেরা খোল 
করতালে বিষম খচমচ করির! তুলে, কণ্ঠে ত্রিভাঁজ কলরের স্থানে যে ধর্যাঁজ- 

কের! তুলসীর ব্রিকন্ঠী ধারণ করে,__সে ধর্ম যে এখনকাঁর দিনে বিষম বিড়ম্বনা, 
তাহাও কি আর বুঝাইতে হইবে? যাত্রাতে যাহার আশ্রয়, ভিক্ষীতে যাহার 
প্রশ্রয়,__-মধুর রসেই যাহার রঙ্গ, প্রেম যাহার প্রধান অঙ্গ, “কুরুচি” যাহার 
চিরসঙ্গ--গুপ্তপ্রণযিণী গোপিনী যেধর্দ্বেরে আলম্বন এবং শঠ লম্পট কপট 
শ্ীকষ্ণচ যাহার অবলম্বন, ধর্ম যে বঙ্গের বিভভম্বনা, তাহাও কি আবার 

বলিতে হয় ? না, _সাছেবে যাহ! সাঁহেবিআনাম্স বুঝাইয়শছেন, তাহ! আর 

বাঙ্গালিকে বুঝাইতে নাই; তবে এই অধম জাতির শ্রী অপরুষ্ণ ধর্ম, যদি 
এই অধমদিগের বুদ্ধিবলেই কিছু বুঝা যাঁয়, উীহ।র চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? 

ধর্ধ্বের নানা ভাব, ধর্মের নান। মস্তি । পূর্বেই বল গিরাছে, সমগ্র ধর্মের 
বিশাল বিশ্বোদর ভাব শ্রেষ্ঠ মানবেও ধারণা করিতে পারেন নাঁ। এই জন্য 

ধর্ম বিষয়ে, নানা দেশে নানা মত আছে; এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত 

প্রচলিত হইয়াছে। কেহ বলেন, ধর্মের প্রাণ-_ভয়; ঈশ্বর ভয়, পরকাল 
ভয়, বাঁ কর্মফল ভয়, যাহার হৃদয়ে জীবস্ত নহে, তাহার ধন্দজ্ঞান নাই । 
কেহ বলেন, ধর্মের প্রাণ-_ভক্তি। ভগবান ভক্তের; ভক্তিতেই ভগবান 

মিলেন। কেহ বলেন, ধর্মের প্রাণ--কর্ম। যে যেমন কর্ম করে, সে তেমনই 
ফল পায় কঠোর কর্তব্য সাঁধনই ধর্ম যাজন। কেহ কেহ এই মতের 
বিপরীত বাদী। তাহার! বণেন্, কর্পে বিরতিই-_প্রন্কৃত ধর্ম চক্চ।। তবেই 
ধর্মের প্রধান সাধন-কিন্ধপ, এবং ধর্মের প্ুধান 'লক্ষ্যই বা কি,--ইত্যাদি 

বিষয়ে নান! মত প্রচলিত আছে। ১৯ 
ধর্মের উপজীব্য--ভগবানের সেই জন্য লানা ্  হই, : উপনিষ 

একবার. ব্লিতেছে-তিনি, শান্ত, শিবমদ্বৈতৎ আর একবরি বলিতেছে, 

“মহস্তয়ৎ বজমুদ্যত্চ।, তন্ত্র এক মুখে একই' নিশ্বাসে একেবারে বলিতেছে, 
করালবদনাং অথচ শশ্মিভাননাং কোথাও শুনিতে "তাহার দ্বিভূজ- 
সুরলীধর: হ্ব্ধিম নটবর বে, কোথাঁও। শুনিবে তিনি শর-কান্মুক-ধারী 
বীরশ্রেষ্ঠ. বীরাফনে উপ বিষ্ট। রাইবলে বলে; তিনি কঠোর ন্যাক্মপর, অথচ 
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দয়ার অগাধ, সাগর । ম্ীনুত্রীষ্ট বলেন, তিনি পরম পিতা! পরমেখর তত্র 
বলেক্গছতিনি করুণাময়ী জগদদ্ধব। . “খবাহারা বালক গোপালের. সেবক, রত 
তগবানক্জ'অপত্যভাবে ধুয়াইয় পুছোইয়া ছুপ্ধদানে সেবা করিতেছে, আব্বা 
বামাচারী শক্তিভক্ত, নরকপালে মহামহস মদ্য দিয় ভগ্ঘবতীর মহাভোগের 
আয়োজন. করিতেছে 1. সম্প্রদায় বিশেষের পুজার পদ্ধতির কথা শুনিলে 

সন্ত্রাসে সর্বা্গ কন্টকিত হয়, হৃৎ্পন্ম কীপিতে থাকে, মন স্তব্ধ হয় ;--আবার, 

আর এক সম্প্রদায়ের পুজা পীঠের নিকটে গেলে, স্ছন্দ আয়োজন দেখিয়! 
নয়ন তৃপ্ত হয়, পবিত্র বাদিত্রে শ্রবণ জুড়ায়, এবং সুগন্ধে অন্বীভূত হইতে হয়। 

সনাতন ধর্মের সার কথা! এই যে, প্রকরণ পদ্ধতি-ধ্যান, ধারণাঁ-আল* 
স্বন, বিভাবন-_পৃথক হইলে ও সকল শ্রেণীর ধীশ্বরিক জাধনাই ধর্ম । দেশ, 
কাল, পাত্র-জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা-- প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, রচিভেদে-ধর্মোর তার- 

তথ্য হয় মাত্র। কোন ধর্ের হিৎসা করিতে নাই, কোন ধর্দযাজককে দ্বণা 
করিতে নাই। যে, যে পথে পাক্ী ধর্খের উজ্জল, বিমল, বিমানব্যাপী পতাক1 
লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। এই'সকল সনাতন ধর্মের সার কথা । রি 
নগণ্য বাঙ্গালির সামান্য বৈষ্ণব ধর্মে, ধাঁছারা ত্বণা করিতে এখনও অভ্যস্ত 

হন নাই, বৈষ্ণব ধর্মকে জঘন্য ভিক্ষুকবৃতি (০5৮৮ 13929251505) বা পাশব, 

বিলাসের প্রস্থান (55600 06 0/)941৮) বলিয়া নাসিকার মাকুঞ্চন প্রসার 

করিতে ধাহারা এখনও শিক্ষিত হন নাই, তাহাদেরই সঙ্গে একত্র হইয়া 

আমরা বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্মের ভাব ভঙ্গি বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
বৈষ্ঞবের প্রধান সাধন ্রেক্-ভক্তি | বৈষ্ণবের মতে ভগবানে প্রেমভক্তিই ৃ 

সদগতির প্রধান উপায়। কেহ বলেন, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, 
অনস্ত মহিমার বিষয় নিরন্তর স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া, সাধক ক্রমেই আপনার 

রন, মপুত্ব উপলব্ধি করিবেন? এই: উপলদ্ধি হইলেই তাহার প্রকৃত বিনন্ব, 
হইবে, আপনার অকিঞ্চন ভাব বুধিতে পারিবেন । সেই বিনয়ই ধর্খের প্রকৃত 
ভাব | কেহ বলেন, ঈশ্বরের দণ্ডপ্রণেতৃত্ব ভাব হৃদয়ে সম্যক্রূপে ধারণা করিতে 
পারিলেই, প্রক্কত ধর্্ভাবের উপলদ্ধি হয়) ইশ্বরের ভীতিই ধর্মের মূল। 
অপরের রলেন, ষেছয় ত বালকের পক্ষেই কর্মের নিবর্তক' বা প্রবর্তক ;.পরম 

জ্ঞানী সা্বক-তিনি ভীতি-তাড়িত থাকিবেন. কেন? ঈশ্বরে শ্রদ্ধাই ধর্শের 
মূল। ঈশ্বরকে পিতার মত শ্রদ্ধা করিতে হইকে।- আর এক পক্ষ বলেন, যে. 
পিতাকে ফে--্রদ্ধা করা যায়, তারও অন্তরে অন্তরে ভয় আছে) ঈশ্বরে 
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ভয়ের লেশ মার থাকা উচিত নহে। ঈশ্ববুকে | মাতৃ জ্ঞানে ভক্তি করিতে 

হইবে, “কু পুজ্র যদ্যপি হয়, কু মাতা কখনও নয়।৮ আমরা অক্তি, 
অকৃতজ্ঞ সস্তান, তিনি করুণার । তাহার ন্নেহময় উৎসঙ্গে লইয়! তিনি 
সকলকেই তাঁহার অজজ্র ক্ষীর ধারায় পালন করিতেত্ছন। বৈষ্ণব বলেন, 
যে যেমন বুঝেন, তাহার সেই ভাবেই সাধনা কর1 উচিত) কিন্ত আমি বুঝি, 
ঈশ্বর আনন্দময় প্রেমময় নায়ক । তিনি বৈকুগঠবাসী ; তাহার কাছে সাধকের 

কিছুমাত্র কু্ঠী বাঁ সঙ্ষোচ নাই। বিশ্রন্ধা নায়িকার প্রেমভক্তিই আমার 
অবলম্বনীয় সাধন। নায়কে নায়িকার যেরূপ প্রেম-ভক্তি, ঈশ্বরে সেইবূপ 
ধকান্তিকী প্রেম-ভক্তিই সদগতির প্রধান সাধন । এটি বড় বিষম কথা। 

নায়ক-নাগিকা-এই দুইটি কথা মনে আমিলেই রঙ্গরসের কথ! মনে আসে, 

কিশোর বয়সের লীলা খেলাঁর কথা মনে পড়ে, সেই শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চার, 
সেই আবেশের বিহ্বল, সেই বিলাসের মত্ততা, সেই আত্মতৃপ্তির স্বার্থপরতা 
-সকলই মনে পড়ে। যে প্রেম-ভক্তির এ সকল উপাদান, সেই প্রেম- 
'ক্তিই কি অনস্তজ্ঞান, অপরিমেয়-শক্তি-সম্পন্ন ঈশ্বরের উপাসনার প্রধান 
সাধন ?--ক্রমে বড় বিষম কথা! হইল! বাস্তবিক কিন্ত কথাটা! তত কঠিন নয়; 
অথচ এখনকার দ্রিনে উহ বিষম হইতে বিষম হইয়াছে-_-তাহার আর ভুল নাই। 

নহিলে এই সনাতন বৈষ্ণবধন্মে লোকের দিন দিন অশ্রদ্ধা হইবে কেন? 
স্বত পরত এখন আমর! ছুই প্রকার নাসিক সচরাচর দেখিয়! থাকি | 

এক খবরও নায়িকা, আর এক কেতাবী নায়িক। শিক্ষার জোরেই হউক, আর 
অদৃষ্টের ফেরেই হউক, আমরা আজিকালি ঘরের নায়িকাকে হয় দাসীর দাী, 
না হয়, পুতুলের পুতুল বানাইয়াঁছি। কাঁজেই অনেক সময় তীঁহারাও হয় আমা 
দিগকে মনিবের মনিৰ বলিয়! মনে করেন, না হয় পুতুলের সাজওয়াল। 
ভাবিয়া চির দিন অলঙ্কারের দাবি দাওয়া কুরেন।. বৈদেশিক কাব্য নাটকে 
কেবল সাম্যের কঠোর প্রকৃতির ছায়া সর্ধত্রই উজ্জল, আশ্রয় আশ্রয়ী ভাবের 
কোমল মৃষ্তি প্রায় কোথাও ক্ষতি পায় না,_-কাঁজেই প্রেমময়ী মারিকার যে 
প্রথরা অথচ কোমলা,, উচ্জলা অথচ স্িপ্ধকারিপী প্রেম ভি, বৈষ্ণব মতে 
ঈশ্বরোপাঁসনার প্রধঠন,সাধন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনরূপ 
অন্পষ্ট ছবিও দেখি না, অপরুষ্ট 'আদর্শও পাই না-প্তরাৎ ও সকল কিছু 

ৃ বুঝিতেও পারি না-আমি যাহাপুৰি না--তাহাই, ত উট) তাহাই ত বিড়ৃ- 
স্বনা। অতএব বাঙ্গালির বৈষ্ঞবধন্__এক বৃহৎ বিড়ম্বনা, & ১০৪৩ ৮০৪, 



৯৬ নবজীবন না: 

বৈষ্ব বলেন: কৈশোর, রস, বয়সের. লীলা খেলা, _শিরায় 
তড়িৎ, প্র, আঁবেশের ধিহবলত!, -বিলাসের ভোগ : সুখ, 'আনদ্দের 
উচ্ছণস, উৎসাহের উল্লাস, তৃপ্তির স্বার্থপরতা,__-ভাই ! | এ সকল তোমার, 
পক্ষে হেয়, বা অশ্রদ্ধে বলিয়া তুমি মনে করিও ন1।. সাঁধক যদ্দি সৎসাধনায় 
এ সকল প্রয়োগ করিতে পারেন,_-তবে তাহাতেই তাহার লদগতি | 
এই শোভামধী, প্রকৃতির অক্ষে লালিত হইয়া, এই টিউনার জগতের 
সিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া--তোঁমাঁকে যে কেবল কঠোরতার অভ্যাসে ধর্ম 
শিক্ষা করিতে হইবে--এ কথা ভাই! তোমাকে কে বলিল ?- যৌবনে জলা; 
লি দিয় ধর্মের জন্য অকালে বৃদ্ধত্ব অবলম্বন করিতে হইবে--এ কথণ তুমি 
কোথায় শুনিয়াছ? চিত্তবৃত্তি সকল যখন স্ন্তি লাঁভ'করে, ইন্জরিয়াদি যখন 
পূর্ণ পরিস্ফূট হয়, শরীরে সামর্থ, মনে একাগ্রতা, হৃদগ্নে আগ্রহ যখন প্রবল 
থাকে, সেই. যৌবন কাল, যদি কেহ বলিয়া থাকেন,-কেবল অনর্থের সময়-_- 
তবে তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্যতরষ্ট প্ীবনকালের কথ। বলিয়াছেন, শর যৌবনের 
উচ্ছণষে অধর্ম্ম হয়,এ শিক্ষা যদি কেহ. তোমায় দিয়া থাঁকেন,-নিশ্চয়ই তিনি, 
কক্ষত্ষ্ট কুগ্রহের কথা বলিয়াছেন । প্রতি মন্ুষ্যের পূর্ণ বিকাশ কখনই অনর্থ- 
পাতের হেতুভূত হইতে পারে না-্বভাবে বিড়ম্বনা আছে বটে, কিন্ত এরূপ 
বিশ্বব্যাপী রিড়ম্বন! কোথাও নাই 3. যৌবন স্থলভ প্রক্কৃতি, গ্রবৃতি ও ক্ষ 
মানবের রিড়প্বনা নহে। ঈশ্বর প্রেমে সেইরূপ শিরায় শিরায় তড়িৎ, সঞ্চা- 
রিত কর, সেই 'প্রেমময়ের ভাবে সেইরূপ বিভোর হও, অনন্ত আনন্দের 
বিলাঁসে সেইরূপ বিহ্বল হও, যৌরনের সেই উচ্ছাস, দেই উল্লাস, তৃপ্তির 
সেই স্বার্থপরতা, ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা কর, দেখিবে-নাযিকার মত 

পরকাস্তিকী প্রেম-ভক্তিই, ঈশ্বরোপাসনার উৎকৃষ্ট সাধন, সোৎসাহ মধুরধ্য 
রই সাধনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এব বৈষণবের ধর্মা_দাধকের চরিত্র দোষে এখন 
ঘতই. বিড়দিত হউক না কেন, ্টপ্রম-ভক্তির ধর্ম উপেক্ষা বা স্বণার বিষয় 
নহে, বুঝিবার ও শিখিবার সানী, :নারিকার প্রথরা অথচ কোমলা, উজ্জল! টু 

অথচ িপ্ধকারিণী প্রেমতক্তির অঃ এ ছবিও আজিকালি আমর!; দেখি, না 

বটে, অমন্পর্ণ আদর্শও পাই না! বটে, কিন্তু বৈষ্ণবের, পড্লাবলীতে,, বৈষ্ণবের 
রস্থারলীতে সেই, আদর্শের ৫ সীনঃপুনিক উল্লেখ আছে নক, সং সং ৃ 
করব, প্রহ্দাদ,_নন্দ, যশোদা,-_্রীদাম, সুব্” সকলেই সাধকের ্ া না রা রি 
(কিন্তু প্রেম-ভক্তির পূর্ণ আদর্শ_জ্ীমতী প্রেমময়ী র!ধিক11 



বাঙ্গালির বৈষ্ণর ধর্ম সী 

» বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্শেরি ব্যাখ্যা ক্রমেই বিষম-হহীতে বিষযতর হইতেছে! : 
বৃন্নাবনবিলাসিনী, টি গার টাকি বিজন বিষম 

কথা হইল ! 

আবার একটু পিছু হটিয়া বা বরা বেশ*করিয়া বুঝা চাষ, ষে 
নায়িকার প্রেম-ভক্তিই সাধনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বপি কেন? তাল ঈশ্বর-ভয় 

যেন বালকের ভাব হইল; ঈশ্বরে পিতার মত শ্রদ্ধা, ষেন একটু ভয়-জড়িভ. ভাব 

বলিলাম, সাধকের দাসাভাবও ষেন সেইরূপ ধরিলাম, কিন্তু ঈশ্বরকে মাতার 
মত ভক্তি করিতে পারিলে ক্ষতি কি? তাহা শিক্ষা না! করিয়া, নাঁয়কে নায়িকার 
প্রেম-ভক্তিই আমাদের অন্গুকরণীয় হইল কিরূপে ? বৈষ্ণব বলেন,মাভৃভক্তিতে 
যে, ঈশ্বর-সাধন! হয় না, তাহ! বলি না, কিন্ত আমরা ঘেরূপ বুঝিয়! এই পছা 
অবলম্বন করি, তাহা হলিতেছ্ছি। 

শরদ্ধা, ভক্তি, প্রেম তিনেতেই একটি পাল্টি-প্রক্কৃতি ভাব আছে । অথচ 
বিনিময়ের ভাষ নাই । বিনিময় যাহার লক্ষ্য-_তাহার নাম ব্যবসাদারি 1 
শ্রদ্ধা ভক্তিতে ন্সেহ মিলে, প্রেমে প্রেম পাওয়া যায়, ইহারই নাম পাল্টি-প্রকতি- 
ভাব। পাল্টা প্রকৃতিভাব খাঁকিলেই, সাম্যভাব আসিয়া পড়ে; সাম্যের 
স্কুত্তিতে এ ভাবের প্রক্কত স্বস্তি হয়; এই সাম্যভাব পিতাপুত্রে ধত টুকু 
আছে? মাতাপুত্রে সাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আছে; নায়ক-নাক্সিকা 
মধ্যে পূর্ণমাত্রায় আছে । পিতার কাছে সস্কোচ আচছে,মাতার কাছেও ক্লতকটণ 

আছে, নাক-নায়িক। মধ্যে সৎকার্য্যের কৌন কথারই আর সন্কোচ নাই। 
ইহাই প্রকৃত বৈকুষ্ঠভাব | টা নায়ক নিসা ০ অসন্কো 

প্রেম- -তাবই বৈষ্ঞবের অবলঘ্বনীয় । | | 
এখন বুঝিতে হইবে, যে নায়ক-ভাব, ও নায়িক!-ভাবের মধ্যে কোন, 

ভাবটি সাধক 'সাপনাতে আনয়ন করিঝা ভগণ্পানের সাধন! করিবেন £ বাঙ্গা- 

লির নায়ক-নায়িকা-ভাব বুঝিলে রর প্রশ্নের একই: উত্তর সম্ভব নারিকার 

মত প্রেম-তক্তিই ঈশ্বরে প্রযুজ্য। আমাদের দেশে, নারক-নাযিকা মধ্যে 
ঠিক সাম্যের পাল্টি-প্রক্কাতি ভাব, নাই । অগাধ €প্রমের সছিত. সম্পূর্ণ 
অলস্কোচ ভাবের সে সঙ্গে, শ্রকটি অপূর্ধ আশ্রকস-াশ্রিত-ভাব আছে ।. তই 
উদ্দারতান্জ: স্থীপুকুত্বের সাম্যতার প্রভার কর, যতই উচ্চ কণ্ঠে স্বীস্বাধীনতার 
'স্ংবাদ' বিঘোষিত কর, যতই অবারিত-বন্ধু যুক্ত-্বীয়ে নারীকে রক্ষা কর, 
এবং অসঙ্কোচে তাহাকে বিচরণ করিতে দাও__তবু . বাঙ্গালির কুলরমণী 



৯১৮ নবজীবন 1 

৫সই তমাঁলে তরুলতা, সহকারে ' মাধরী। এবং পুরুষ প্রণযিনীর আশ্রয়, গু 
অবলম্বন । বৈদেশিক নাটক নবেলের সেই তুলাদণ্ডের সাম্যভাব, আমাদের 
দেশের কোন শ্রেণীর নায়ক নায়িকায় নাই। ্ 

প্রেমে ভক্কি,-সাম্য বৈষম্য, ্রৃতিগ্রহে িনটীরলি বন্ধৃতা-_ 
এইন্ধপ: ছুই ছুই বিপরীত ভাঁব__কেবল হিন্দু নায়িকাঁতেই আছে। 

হিন্দু নায়িকা প্রেমের সখী, অথচ ভক্তির সেবিকা) সামো লহধর্দিণী, 

। উবষম্যে দাসী; রসে ইয়ার অথচ শিক্ষায় ছাত্রী। প্রেম-ভক্তির এই- 
ক্ধপ রাসায়নিক সংযোগ বৈষ্ণবী সাঁধনীর প্রধান উপকরণ। যে সাধক, 
সে অবশ্যই ঈশ্বরকে আশ্রয় ত্বরূপ; অবলম্বন স্বরূপ ভাবিবে। বৈষ্কবও 
তাহাই ভাবেন, তবে তাহার অবলঙক্কনের সমীপে, ভাহার আশ্রয়ের নিকটে, 
তাহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই । তিনি ঈশ্বরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, মনের 
মানুষ, অকপটে সচ্ছন্দে মনের কথা তাহাকে বলেন ; ভক্তির চক্ষুতে দেগেন-- 

তিনি বিশ্ব-বিধাতা বিশ্ব-নিয়স্ত!, সাধক-শরণ এবং অনাথের অবলম্বন । প্রেম- 

ভক্তির এরূপ রাসায়নিক সংধোগ আর কোন ধর্মে নাই। এই প্রেম-ভক্কি' 

হয়ত কখন উপদেশে, হয়ত কখন কৃতজ্ঞতায় জন্মায় । উভয়জই সেইক়প 
প্রেমভক্তি_কর্তব্যতাঁর অচ্গসঙ্গ বা ফল। হিন্দু নারীকে শাস্ত্রে শিক্ষা দিলেন, 
সমাজ শত শত দৃষ্টান্ত দেখা ইল, 'পিতা মাতা শৈশব হইতে বলিয়া দিলেন, 
সখী কণে কাণে জপমন্ত্র দিল, যে স্বামীকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাপধিতে হয়, 
দেবতার মত তক্তি করিতে হয়। সাধবী তাহাই শুনিল, তাহাই করিল,আজী- 
বন দেই উপদেশ ক্ষণকাঁলের জন্য ভুলিল না) কর্তব্য-পস্থা হইতে কেশমাত্র 
বিচলিত হইল না; প্রেম-ভক্তি-ভরে চিরদিন প্বীমি-সেবা, ভরত পালন করিতে 

লাগিল।: অথবা শাস্ত্র গুনে নাই, সমাজের সুদৃষ্টাস্ত দেখে নাই, পিতা 
মাতা তাহাকে ওরূপ কোন কথা বলেন নাই; কিন্ত জ্ঞান হইলে বুদ্ধিমতী 
সতী দেখিল, যে স্থামী হইতেই: বরণপোদণ, স্বামী হইতেই মান অস্ত্র, 
ক্বাশী হইতেই সুখ সম্ভোগ ; কুতরাং কৃতজ্ঞতা ভরে স্থির করিল, যে ্বামি- 

সেবাই স্ত্রীলোকের একমান্স গতি; স্বামীই নারীর পরম দেবতা! 1-এই 
সিদ্ধান্ত গত তিনি চিরদিনই: প্রেমভক্তি সহকারে প্ৰামি-সেব! করিতে | 
লাগিলেন, --তীহার, কর্তব্য-পদ্থা- হইতে কেশ মাত্র বিচলিত হইলেন না: 7 
অতএব প্রেম-ক্তি কখন. উপদে রহ শহর, কখন সবতরূতার অন্ায়। স্ ন্ক্গ 
স্ব প্রেমভক্তিই স্বর্গীয় সামত্রী। ১ 



বাঙ্গালির বৈষ্ঞব ধর্্দ 1 ৯৯ 

* কিন্তু বৈকুণ্ঠের নহে স্বর্গ পবিত্র-পুরী, বৈকু্ঠ আনন্দ-ধাম। যে প্রেম- 
ভক্তি কর্তব্যতার সহচরী, তাহ! বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি নহে। যাহা, উপদেশে 
উঠে বা কৃতজ্ঞতায় জন্মার তাহাও বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি নহে । বৈষ্থবের প্রেম 
ভক্তি সৌনরয্য-বোধের সহচরী, উপদেশে উহ্থী, উদ্ভূত হয় না, কঠোর কর্তব্য 
জ্ঞানের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কর্তব্য-জ্ঞানের দায়িত্ব ইহাতে 

নাই, সৌন্দর্য্যের আকর্ষণী আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আননের উচ্ছণস আছে। 
অনন্ত সুন্দরের শোভায় তাহার প্রতি চিত্তের ষে একাগ্র গতি,--তাহাই 

প্রকৃত প্রেম্ভক্তি । আর যে রসে হৃদয় উলে উঠে, তাহাই - প্রকৃত মাধুর্য 
রস। তরী মাধুর্য রসে, এ প্রেম-ভক্তি-ভরে বৈষ্থব জগদীশ্বরকে দেখিল,_- 
রাসরাসিঞ রসেশ্বর | ০: রি & 
অতএব আদর্শ-সাধিকার, প্রেমমরী, রাধিকার, প্রেমভক্কি--গুরূ 

পদেশের ফলও নহে, কর্তব্যানুষ্ঠানের সহচরীও নহে। চিনি ব্রজ- 
নুন্দরের ' সৌন্দর্যে, আনন্দমময়ের আনন্দে, রসিক-শেখরের রস-লোভে 

কুলত্যাগিনী। যে কুলকামিনী শাস্ত্রের বিধানানুসারে, বা. সমাজের স্দৃ- 
টাস্ত দেখিয়া, গুরুজনের উপদেশ মত, পতিপরায়ণা, পতিরতা পতিক্রত্তা ; 
স্বামীকে ইহকালের ও পরকালের পরম দেবতা বলিয়া! জাঁনেন,_-তিনি নারী- 
চরিত্রের আদর্শ, ভারতের গৌরব, পৃথিবীর অলঙ্কার, ম্বর্গের বাঞ্ছনীয় সামগ্রী। 
তিনি সীতা, তিনি সাবিত্রী, তিনি ধরিত্রীর পাবিত্রকারিণী । কিন্তু তাহার 
পতিভক্তি, বৈষ্বের অন্থকরণীয়া নহে । যে ভাবে ধীশ্ুত্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, 

ফদি পিতা মাতা! পরিবার পরিত্যাগ করিতে পার, তবে আমায় পাইবে, 
সেই ভাবে রাধিকা দ্বর্ধত্যাগিনী হইয়া তবে, শরীরে পাইর়াছিলেন। 
বৈষ্ণব বলেন, খিনি শাস্ত্রের শাননে পতিপরায়ণা, তিনি পুঁজনীয়া হইয়াও। 
বালিক1; খিনি সমাজের দৃষটাস্তে পতিরতা,তিি মাননী়া হইলেও গভ্ডলিক1), ৃ  
খিনি উপকারের প্রত্যুপকার-চ্ছলে পতিসেবায়: নিধুক্তা, তিনি বেণেনী ১ 
ধিনি কঠোর কর্তব্য-সাধনে পতিপ্রাণণ তিনি ব্রতধারিপী দেবী), কিন্তু যে, 
প্রেমের বলে, কুল মানিল. না, মান দেখিল না, লজ্জা+ভন় পাইল নাঁ, শান্ত 
ভাবিল না কিছুই গধনা করিল না র্কস্ব-ত্যাগিনী। ইয়া কলঙ্ছিনী হইল)তিনিই' 
যথার্থ প্রেমমরী ভুমি ধরশধবজী, ইহাতে শিহরিয়। উঠিলে ; তুমি হিতবাদী, 
শনৈঃ শনৈঃ মন্তক সঞ্চালন করি তছট তুমি নীতিবিৎ, তোমীর মস্তক আজি 
্জ্রাহত হইল; ০ সীক্ষের গৌবাকাজী-হতাশ হচ্ছে না, 



১.৩৩ নবজীবন 1. 

তোমরা কেহই হতাশ হইও না-প্রকৃত প্রেম-ভক্তির লহিত- শাস্ত্রের ঘ্ৰ 
নাই, সমান্জের বিরোধ নাই, নীতির বিবাদ নাই, কর্তব্য পালনের শক্রত। নাই। 

রাধিকার প্রেম ভক্তি কিছুরই বিরোধিনী নহে। : 

স্বাধিকা ক্লীবে বিবহিতা, সুতরাং শান্্রমতে অনুঢ়া । পরকীয়া হুইয় পরস্র 
নছেন ; কুলটা হইয়াও শ্বৈরিপী বা ব্যভিচারিণী নহেন। এই খানেই বাঙ্গালি 
বৈষ্থবগণের আদর্শ-স্থষ্টির আশ্চর্য্য কৌশল ! যিনি মহৎ হইতে মহৎ; তিনি 
কু্রকে বিস্থৃত হন. না। বৈকুষ্ঠের প্রেমভক্তি পৃথিবীর রীতি, মানব ধর্স- 
শাস্ত্রের নীতি--বিস্মত হন নাই। (প্রেমময়ী শাস্ত্রে ভ্রক্ষেপ না! করিয়া, নীতির 
দিকে নয়ন না হেলাইয়! গ্রেমমক়ের দিকে একাকিনী অভিসারিণী হইয়াছেন, 
শান্্--ধীর পদে দূরে থাকিয়া, তাহার দেহরক্ষার্থ তদীয় অনুসরণ করিতে- 

ছেন, নীতি--পরিচারিক1 ভাবে চামর লইয়া! পশ্চাতে যাইতেছেন। বৈষ্ণব 
চিত্রিত এই অপুর্ব ছবি বড়ই সুন্দর, জরস এবং সারময়। 

[.. প্রেমভক্তির উৎপত্তি এরূপ; শী ভক্তির বিকাশ এবং স্থিতি আরও বিশ্ব 

কর। কঠোর কর্তব্যের সহিত প্রেমভক্তির কোন সম্পর্ক নাই । সৌন্দধেরের 
মাধুর্য্যেই উহার উৎপত্তি; এবং সেই' জন্য শ্রীমতী কুলত্যাগিনী। আর 
প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সব্ধঘভোগী অথবা লম্পট ! 

' শ্রীমতীর মত শ্রীকৃষ্ণের যদ্দি একগতি, একমতি-ভুমি দেখিতে চাঁও, তবে 
তুমি আবার মেই পালটি-প্রকৃতি খু'জিতেছ, বিনিময় চাহিতেছ, ৫প্রমের' 
বাণিজ্য করিবে মনে করিতেছ। ঈশ্বর সাধনায় সেরূপ বাঁপিজ্যের বাসনা, 
অসম্ভবের আব্দার। এই অসংখ্য কুর্ধ্য চন্দ্র পরিব্যাপ্ত বিশ্বমগুল, ধাহার 
আনন্দের উপাদান, তুমি--ঞ্ুব হও» প্রহুনাদ হও,_-সনক হও, সনাতন হও, 
সীশু হও,-মহন্মদ হও,শ্রীদাম হও, শ্রীমতী হও৮তিনি যে তোমাতেই 

তাহার প্রেম সীমাবদ্ধ করিবেন, এ.তোমার কেমন আব্দার £ তবে হদরে 

যদ্দি বাস্তবিকই ভক্তি থাকে, এতটুকু আব্ধার করিতে পাঁরি বটে, যে তুমি 
অনস্ত-হইয়1ও সর্বদৃক্, আমি ক্ষুদ্র হইয়া যেন তোমার চরণে শরণ গাই: ॥ 

উারিরিরিহারিন জাত, রব 
ভুল না, ভুল মা, নাথ! 

| মিনতি করি আমি হে! পি 

...  অন্যেরও অনেকও আছেঃ, 

_. আমার কেরল তুমি হে. 
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ভোমীরও অনেকও আছে, ..১. 

আমার কেবল তুমি হো? ৃ 

& সমান্য কয়টি কথায়, প্রেম-ভক্তির কেমন মনোহর উচ্ছাস, হৃদয়ের কেমন 
& 

স্ন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়! টা, নু 

“অন্যের ও অনেকও আছে,”--কত লোক, কত বিষয়ের উপাসনা করি- 

তেছে, কত বিষয়ে লিপ্ত থাকি্মা মনের তৃত্তি সাধন কর্সিতেছে। কেহ ধন- 
জন-মান লইয়া ব্যস্ত, কেহ রূপ-গুণ"কুল লইয়া মত, কেহ রাজ সভার প্রশ্বর্ষ্যে : 

আক্ক্, কেহ বা সমর-সঙ্জাঁয় মোহিত । সাধকের কিন্ত-_-তিনি এই মায়া-মোহ- 
ময়, লীলা-খেঙ্স-পুর্ণ, অথচ বিপজ্জাল-জড়িত স্ৎসারেই থাকুন, আর খন- 

বিরল-বিটপি-বিন্যস্ত, স্বভাবের শম্পশোভা-শৌভিত হিমালয়ের নিরালয় 

সানদেশেই থাকুন,-সাধকের জগদীশ্বরইং একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র গতি, 
জগদীশ্বরই তাহার অবলম্বন, এবং জীবনের জীবন । দঅন্যেরও অনেকও 

আছে, আমার কেবল তুমি হে.!” আমীয় তুলিও না। আমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুত্র, 

অণু হইতে অণু, এই অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-পরিব্যাপ্ত সহত্র কোটি সৌর মণ্ডলের 
মধ্যে নিতান্ত অকিঞ্চন, তুমি সর্বময় সর্বাধার, “তোমারও অনেক আছে” 
ভূল তোমাতে সম্ভব হইলে! তুঙ্গি ভূলিলে ভুলিতে পার, কিস্ত নাথ! তাহ! 
হইলে আমার গতি কি জর? আমার যে কেবল তুমি হে! অতএব মিনতি 
করি, নাথ । তুমি আসার কুনিও ন1। ভক্তির কি মলোরম উচ্ছাস, ঃহৃদয়ের 
কিস্থুন্দর বিকাশ । তোমার অনেক আছে, থাকিরারই: -কথা। তুমি রাঁজ- 
রাজেশ্বর, অসংখ্য প্রাণী তোমার প্রজ।, তুমি রসিক-শেখর ' ষোড়শ সহজ 

গোপিনী তোমার সেবিকা, কিন্ত আমার এই আব্বার, তুমি তা বলিয! 

আমাকে যেন ভুলিও না, ভুলিলে আমার গতি কি হইবে ? "আমার যে কেবল 

তুমি হে!” অতএব মিনতি করি, তুমি আস্তায় ভুলিও, না। প্রেম-ভক্তিময়ী 
সাধিকা, ভক্ত প্রধান! রাধিকার সরল প্রাণের, এ একমাস কামনা) বৈষ্ণব 

শক্তি-সেবকের যতধনং দেহি,মানং দেহি, বলেন না, বঙ্গিতে জাঁলেন না; 

বৈষ্ণব ক্কপাময়ের ক্কপাকখ! কখন, যান্ধা করেন না৮কোন দেশে এমন 

মূর্খ নায়িকা নাই নে নাথ, ৷ আমাকে ব্কপা রর” বধিয়্াছেন । প্রবাস- গমন- 
্রয়াসী নায়কের নিকটে বাল্পপ্তর, স্পন্দিত অয়লে নাগ্িকা আসিয়া 

যম. ধীর গভীর. স্বরে বঙ্ষেন,..প দেখ). নে; রেখ, ৫ ফেন-ভুল না” 
বৈষ্ণব চিরদিনই ভগব- সাঙষাৎকারে: সেইদগ বানা থাকেন ভুলনা, 
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 ভুলনা, নাথ । মিনতি করি. দানি ছে? বৈধবের প্রেম- -তক্তির র্ এ্রক্- 
মাত্র প্রার্থনা । ক ই 

বৃন্দাবন-পরিক্রমে রর পথ ভুল হি থাকে ; আমরা গ্রেম- টি 
পরিগাম- -কুজে আপিম়্াছি,' পথে. চক্রাবলীর কুঞ্জ দেখিতে ভুলিয়! গিয়াছি। 

আবার সেই কুঞ্জ পরিভ্রমণ করিতে হইবে । €প্রম-ভক্তির মহাধাত্রায় চন্্রা- 
বলীর পালা ছাড়িতে পারা যায় না।: প্রেম বৈকুষ্ঠ হইতে অবতারিত | প্রেমে 

কুঠ। নাই, সঙ্কোচ নাই; কিন্তু পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে; ০০০ 

নায়িকার পরিমিত প্রেমের চিরসঙ্গী ॥ 

সীত। যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র অস্বমেধ যজ্ঞ আরম্ত না সম্জীক হইয়! 
সেই যজ্ঞ করিতে হয়, তখন অভিমানের উৎকণ্ঠায় বলিলেন, “কি ধলিলে ? 
কি বলিলে ?' বর্ণনকারিণী বলিতে লাগিলেন, "তিনি স্বর্ণসীত] নির্শাণ করিয়া! 
বামে রাখিয়াছেন? ; তখন অভিমান নেই পূর্ণ গ্রীতিকে পথ ছাড়িয়া দিল ; 
প্রীতির উচ্ছাস নয়নে আদিল) সীতা নঞ্গনাঞ্চলে বস্ত্াঞ্চল দিয়া! বলিলেন, 

“সেই ধর্ব্রত মহারাজের জয় হউক।” যখন পতি-ভক্তির পুর্ণ-প্রতিম! সীতা: 

তেই. এইরূপ প্রেমাভিমান, তখন অন্য পরে কা কথ। কিন্ত নায়িকার 
পরিমিত প্রেমে মভিমান আছে বলিয়া, সাধকের ঈশ্বর-প্রেমেও কি অভিমান 
আছে? আছে। আবদারের সঙ্গে সঙ্গে অভিমান না থাকিলে; প্রেম কখন 

বিকশিত হন়্না। এই অভিমান.ছিল বলিক্ষাই সাধক-প্রধান রামপ্রষাদ 
| বলিয়াছিলেন, _মায়ের এমনি বিচার বাটে।” ভক্তিতে অভিমান ছিল 
দিসি মহাত্ম। রামমোহন রার বলিয়াছিলেন__ ৭. শ * এ 

| কোথায়. আনিলে ? 
১ পথ ভুলালে। 5 

তীর রি তিমঠনের পূরণ তি চন্্রাবলীর পালায়। ই বলিয়া, 
নাধক- সাধিকাঁর একমাত্র কামনা, না । আমায় তুলিও না। যদি একবার 

মনে হয়, যে'আমার কেবল তিনিই: ইহা জানিম্াও ভিনি আমাগ ভুলিয়া- 
ছেন, তবে সাধকের আর অভিমানের ইসস! থাকে না।. কিন্ত সেই অভিমানে. 
ভক্তি শিখিল-হয় না, দৃঢ় হয়। সরল ভক্তিতে, অভিযানের: রি ভাজি সা 
সুদূড় করে। এই অভিমানপ্রস্থি সকল সক্তেই দেখ্বিভে পাওয়া যায়): জারে, 
আছে, দায়ুদে আছে, সাদীতে আছে, মহল্মদে আছে, কবে আছে, প্রহলাদে 
কআছে।: প্রেম-তক্তির আদর্শ-গ্রতিমা প্রীরাধার প্রেম-বিকাশের..এই আভি- 

্ 



বাঙ্গালির বৈষ্ুব ধর্ম । ৯০৩ 

মাই প্রধান উপকরণ। এরই অভিমান প্রেমসাগরের াণরঙ্ছ। যেখানে 

প্রেম যত গভীর, সেখানে মাণরঙ্ছু ততই বিস্তুত। কিন্ত সাগর- যেখানে 

অগাধ) সেখানে মাণরজ্জু, হারাইপা যায় । প্রেম নি হইলে, অভিমান প্রেমে 

লীন হয়। 'তখন.নারিক1 বলেন; 5 ও 

প্রণয় মোর সাগরতুল, সে কি অনাদরে শুখাবার, | 

বর্ধয়ে ভানু অন খদি, না তাতয়ে সাগর মাঝার ॥. 
সথি কত দূরে ভাঙ্গ রয়, নাগর তাহে কাতর নয়, 
পসারি তার অগাধ হৃদয় তবু তাঁর পানে ধায়। 

প্রভাস খণ্ডে শ্রীমতীর প্রেমভক্তির পুর্ণ বিকাশ, তখন অভিমীন অতলের 

অতলে গিয়াছে । তখন বুন্দধাবনের সেই বিলাসিনী কেবল কৃষ্ণ সাক্ষাৎ- 

কারের জন্য উন্মাদিনী। তখন আর কুক্সিণী বা বারি অস্তিত্ব পর্যাস্ত 

বোধ নাই। 
বৈষ্ণবের প্রেমতক্তির পরমোত্ট আদর্শের আমরা এতক্ষণে ধ্রহিক 

রম সীমায় আসিয়া উপনীত হইলাম। এখন ভাদ্রের দেই ফুল-ভঙ্গকর 

স্রোতে তরঙ্গ আর নাই, এ্থন আশ্বষিনের একটান1 পড়িয়াছে ; আপনার 

বেগে মন্দাকিনী আপনি সাগরে চলিয়াছেন; বর্ধার সেই ঘোর ঘটার বজ 

বিদ্যুৎ চলিয়া গিগ্লাছে, এখন শরদের মাধুর্যে জগৎ পরিপুরিত হইয়াছে। 
প্রভাসের রাধিকা শরদের সেই মন্দাকিনী ; বিমল উজ্জল পূর্ণ চন্দ্রের জুন্দর 

ছবি প্রশস্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়! তিনি তখন কুল-কুলশ্বরে অনস্ত- প্রেমের 
অনন্ত সাগরে মিলিতেছেন। বৈষ্ণবের প্রেম-তক্কির এই চরম আদর্শ! 
বোধ হয়, এতক্ষণে আমর! কতক কতক এর যে জনি মী, 

প্রেমতক্তি পটার ঠা, ঝা. শান্সের হল নয়, | বাধাই ধা 

কুলত্যাগিনী । | | 

বৈষ্ণব ধর্সের: আধ্যাত্মিক, আলোচনায় গে ৃ ররর মতে 
যোৌধনেক উৎ্ষাহময় মাধুর্য রলই সাধকের চিতব-নৃততির উৎকট অবস্থা) 
ঈশ্বরে কাস্তকী প্রেম-তক্তিই' তাহার সহজ সাধনা) বৃন্দাবনের বিলা- 
সিনী, প্রভাসের তপশ্থিনী, প্রেমমনী প্রীমতী রাধিকাই- পরধানা 'সাধবিকা 
ও ভক্তের, আদর্শ, এবং অন্ধ “হলার, রমশেখর জকফই সন্ত অসংখ্য 
সাধকের একমাত্র আনন-কেন . রঃ ৫ 
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ভক্কের আধ্যাত্মিক আদর্শ রাধিক1। কিন্ত বাঙ্গালি বৈষ্ণবের একজন এঁতি- 

হাসিক আদর্শ আছেন। তাহার জন্ম গ্রহণে পুণ্যতূমি ভাঁরতের মধ্যে বাঙ্গালি 

গ্রসিদ্ধ তক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্থ। তিনি ভক্তির প্তিহাসিক অবতার, 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতনা। শ্বয়ং ভগবানের তক্তরূপে অবন্তারের কথা অতি 
বিচিত্র । যদি ভক্তগণের কৃপায় পারি, তবে সেই বিচিত্র পবিত্র কথা ঁমারাস্তরে 

৮৪ চেষ্টা করিব | 

শ্যেনকপোত এবং শাইলকের কথা । 
ইংরাঁজের কাছে, হিন্দু নানা দোষে দোষী । ইউরোপের কাছে, এসিকা 

খোর অপরাধ অপরাধী । এসিয়ার সহিত তুলন! করিয়া ইউরোপ আপনাকে 

কষ্ট-সহিঞ এবং উন্নতি-শীল বলিয়া প্রশংসা করে এবং এসিয়াকে বিলাস- 
প্রিয় এবং অবনতি-গ্রাবণ বলিয়া! নিন্গা'করে। তা'রতের ইতরাঁজ যে ভারতের 
হিন্দুকে অশেষ দোষে দোষী বলিবেন, দে কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু বিদ্বান, 
বিচক্ষণ, পাগ্ডিত্য-পুর্ণ ইউরোপও.যে হিন্দুর সেইন্ধপ কলঙ্ক 'খোষণা করেন, 
ইহ একটু বিশ্বয়কর | 4129 9989-10 2১৫ 07155%57-এই নিন্দাবাদ শুধু 

ইংরেক্কের মুখে নয়, ফরাসী, অন্্াণ, প্রভৃতি সকল ইউরোপবাসীর সুখে 
শুনা যায়। তবে 'ইংরেজের মুখে ঘতটা, অপর ইউরোপবাসীর মুখে 
ততটা শুনা যায় না। এই নিল্পারাদ যে একেবারে অসুলক এমন কথা 
বলি না।. ইউরোপ: যাহাকে কর্ম -শীলতা এবং কষ্ট-সহিষুতা বলে এসি" 
য়ায় তাহ! অধিক পরিমাণে নাই। অবিশ্রান্তভাবে পৃথিবীর দেশদ্েশা- 

স্তরে, খুরিয়া বেড়ান, শীত নু তুচ্ছ করিয়া অত্যুচ্চ পর্বাত-শৃঙ্দে আরো" 
হু বা অরিম় মরুভূমে ভ্রমণ, এক কথায় গৃহত্যাগ করিয়! দুরদেশে গমন, 
এবং এক কথায় দুরদেশ ত্যাগ: ক্করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন) পাহাড় কাটিয়া 
রেল-পথ লন্প্রসারণ, বালি কাটা, বরণের রাজ্য বিস্তীর্ণ করণ-_এ. রকম, 
চঞ্চলতা সংযুক্ত শ্রমশীলতা এবং: কইসহিক্ভা এলিয়ায় বড় একটা দেখে! ও 
যার না।: তাই ইংরেজ এবং অগ কাপর ইউকোপবামী এজিয়া-বাসীকে ৪৯০ 

রিয়া থাকে । কিন্ত এসিয়াবাধী ফি বারই | 
8859 1০%58, আরাম-পরিক় বা বিলাস- প্রিয়? সমস্ত এসিয়াবাসীর সন্ধে ঞ 



শ্যেন-কপোতি এবং শাইলকের কথা। ১০৫ 

গ্র্নের দ্র দিতে আমি অক্ষম । (হিন্নজাতি রক্ত পক্ষে আরাম-লোলুপ ক! 

বিলাস-প্রিয় কি না, হিন্দুজাতি প্রন্তত পক্ষে শ্রমশীল এবং কষ্টসহিফু কি না, 

ামি শুধু এই কথার মীমাংসা করিতে চেষ্টা কুরিব। এবং এই প্রশ্নের 

ীমাৎসা স্থলে আমি প্রধানত প্রাচীন হিন্দুদদিগের কথা বলিব। তাহাতে 

কান দোঁষ ঘটিবে না, কারণ ইটরোপবাসী প্রাচীন হিন্দুকেও বিলাস-গ্রিয় 
জাতি বলিয়া নিন্দা ও স্বণা করিয়া থাঁকেন। সাহেবের বিবেচনাষ্ষ 

যৌগোপবিষ্ট, বাহ্যজ্ঞানশুন্য, মুদিতাক্ষ মহাযোগী ও স্বস্তি-প্রিয় ভারত- 

বাপী। আঁর এক কগা। এই প্রশ্নের মীমাৎসা স্থলে আমি প্রধানত 
সাহিত্যের সাহাষ্য গ্রহণ করিব । তাহার প্রথম কাঁরণ এই যে, প্রাচীন হিন্দুর 

কার্যকলাপ ফুরাঁইয়। গিয়াছে, এমন কি সে কার্যকলাপের মধ্যে অধিকাংশের 
চিহ্নমাত্র নাই, স্ুতরাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব । দ্বিতীয় কারণ এই যে, 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাঁকিলে ও সাহিত্য তরপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ । কেন না সাহিতো 
শুধু কার্যাকলাঁপ বর্ণিত হয় না, প্রবৃত্তি, মেধ! এবং আসক্তি, আশা আকাজ্ক! 

এবং আদর্শ, ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকলই অস্কিত থাকে । জাতীয় । 
সাহিত্যে জাতীয় ধাতু বাধ। থাকে, কেন ন! জাতীয় ধা ধাত্না বাধিলে জাতীয় | 

সাহিত্য জন্মে না। 

এ দেশের পুরাতন শিক্ষ। প্রণালীর গুণে এ দেশের বালক বৃদ্ধ,বিদ্বান মূর্খ, 

ধনী নির্ধন, ছোট বড়, সকলেই কিছু কিছু ধর্শশাস্ত্রের কথা অবগত জাছে। 
রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির স্থল স্কুল কথা সকলেই জানে । অতএব 
কাহাকে ও বলিয়া দিতে হইবে না, যে এ দেশের ধর্ণশীক্্ ছঃখের কাহিনীতে, 
কষ্টেরকথায়, ত্যাগ-স্বীকারের বিবরণে পরিপূর্ণ । রামের বনবাঁস, পঞ্চপাগবের 

বনবাস, অঙ্ভনের নির্বাসন, নলদময় স্তীর কণা, শ্রীবৎসচিস্তার কথা, হরিশ্চন্দ্রের 

কথা, সাবিত্রীসত্যবানের কথা, জিমুতবাহনের “কখা,দাতাকর্ণের কথা-_এইরূপ 

অসংখ্য অগণ্য শোক, ছুঃখ, কেশ, যন্্ণার কথায় হিন্দুশান্্ পরিপূর্ণ |) বোধ 

হয় এত শোক এত ছুং খ এত ক্লেশ এত ্্ণার কথা পৃথিবীর আর কোন 
শাস্ত্রে নাই। আবার ধিনি সেই সকল কথা, মন দিয়া পড়িয়াছেন,, তিনিই 
জানেন কি অসাধারণ ভক্তি-ভরে, কেমন প্রাণ ভরিয়া, বনবাসী বনবাসিনী | 

সেই বনবাস হন্ত্রণা, পতিহীরা পতিত্রতা সেই পতি-বিচ্ছেদ দুঃখ, সেই পতি- 
বিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করিয্াছ্ছেন-এভিনিই জানেন, যে মহাপুরুষগণ সেই সকল 
শোকের ছুঃ খের মন্্রণার কথা লিখিয়াছেন, তাহার সেই কথার: কত উন্মত্ত, 



০৬ নবজীবন। 

কত বিহ্বল, কত মুগ্ধ; যেন €শাক ছুঃখ যত্্রণাই সর্বোৎকৃষ্ট সুখ--মাঁছুধৈর 

গরম ভোগবিলাসের সামগ্রী। শ্রীক্ সাহিত্যে অনেক দুঃখের কাহিনী 
আছে, ইংরাঁজী সাহিত্যেও অনেক দুংখের কাহিনী আছে। সফক্লিস, 

ইক্কিলস এবং সেক্ষপীয়রের মতন ছুঃখ যন্বণার কথা ইউরোপে অতি 

অন্ন কবিই লিখিয়াদ্বেন। কিন্ত সে ছুঃখ যন্ত্রণ। হয়, ক্ষণমাত্র স্থায়ী-_-যেমন 

গ্রীক নাটকে;নয়, ক্রোধ হিৎসা। এবং অধৈর্ধ্য মিশ্রিত-যেমন সেক্ষপীয়রের 

নাটকে । নাটক অভিনয় করিতে যে চারি গীচ ঘণ্ট। সময় লাগে, গ্রীক 

নাটক বর্ণিত ঘটনাবলিও সেই স্বল্প 'কালব্যাপী। অতএব গ্রীক নাঁটিরের 

নায়ক-নায়িকার যন্বণা-উদিপস্, আতন্তাইগনি বা ফিলক্তিতিসের যন্ত্রণা 

_ তীক্ষতম হইলেও দগ্ড-মাত্র-স্থায়ী। ইতরাক্গী নাটকের ঘটনাবলি দীর্ঘকাল 

ব্যাপী বটে। কিন্তু ইত্রাঁজী নাটকের নাঁ়ক-নায়িকার যন্ত্রণা_হ্যামূলেটের 

বা! লীয়রের যন্ত্রণা--অধীর অস্থির অসহিষুণ লোকের যন্ত্রণা । সেক্ষপীয়র, 

সফক্রিস, ইস্ষিলদ্ সকলেই ছুঃখ যন্ত্রণার চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু ' 

কেহই ছুঃখ যত্তণার জীবন চিত্রিত করেন নাই । পল পল করিয়া দও, দও দণ্ড 

করিয়া দিন, দিন দিন করিয়। মীস, মাস মীস করিয়া) বৎসর, বৎসর বত্সর 

করিয়া জীবন-__-এমন একটা ছুঃখ-মন্ত্রণাময় জীবন__কেহ চিত্রিত করেন নাই'। 

ইউরোপীয় নাটকে ঘন্ণায় কেহ আপনার চক্ষু আপনি উপাঁড়িয়া ফেলিতেছে, 

কেহ আপনার সন্তানসন্ততিকে আপনি উৎকট অভিসম্পাত করিতেছে, 

কেহ অত্যুচ্চ গিরিশৃ্গ হইতে পড়িয়া মরিতেছে। ভয়ানক দৃশ্য _ যেন 

বিছ্যতাগ্রিতে সহসাদশ দিক জলিয়া উঠিতেছে-__কিন্তু তখনি আবার সব ঘোর 

অন্ধকীর। কেবল চকিত হইতেছি মাত্র-_দেখিভেছি অতি অন্ন, বুঝিতেছি 
অতি অন্ন। অবাক হইয়া আছি।% যে যন্ত্রণা কাটিয়া কাটিয়া লুণ দেওয়ার 

মতন পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে সৎসরে, 

বাড়িয়। বাড়িয়া একটা জীবনকাল বা জীবনকালের একটা সুদীর্ঘ অংশ 

ব্যাপিয়া। উঠে, অথচ যন্ত্রণীভোগী স্থির ধীর অবিচলিত, সে যন্ত্রণার চিত্র কোন 
প্রধান ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায় নাকেবল প্রাচীন হিন্দুর সাহিত্যে 

দেখা যাঁয়।--বাঁপিকা রাঙ্গবধূ ইচ্ছা করিয়া বনে গমন্ন করিতেছেন।  রাজ-. 

ভোগ,রাছসম্পদ;রাঁজপ্রাসাঁদ ত্যাগ করিয়া] বন্ধুর,কণ্টকাবীর্ণ, /বন্যজন্ত সং সমাকীণ, 

_* ইউরোপীয় নাটক পাঠে মোহিত হওয়া যায়, কিন্ত প্রকৃত শিক্ষালা 
ড় বেশী হয় না। 



শ্যেনকপোঁত এবং শাইলকের কথা । ৯০৭ 
ব্দপথে উপবাসে অল্লাহারে বৃক্ষমূল সার করিয়া চপিতেছেন-দিন দিন করিয়! 
মাঁস, মাস মাস করিয়া বৎসর, বৎসর বৎসর করিয়া কত কালই চলিতেছেন। 

এত কষ্টেও নিস্তার নাই। সেই যন্ত্রণার উপর আবার পতিপ্রাণীর পতি- 
বিচ্ছেদ -ঘে পতির জন্য এত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন/সেই পতিকে ছাড়িয়া 
শকত্রপুরীতে বাঁস। শক্র প্রতিমুহূর্ত, প্রতিপ্রহর, প্রতিদিন শাঁসাইতেছে,তাঁড়ন! 
করিতেছে, অপমান করিতেছে, জালার উপর জালা দিতেছে । এমনি করির। 
কত দিন কাটিয়া গেল। তার পর যদি শত্রুর হাত ছাঁড়ীইলেন, আবার পতির 

হাতে পড়িয়। অগ্রি-পরীক্ষা । অগ্নি-পরীক্ষ। দিয়াও নিষ্কৃতি নাই । রাজ্যে গিয়। 

রাঁঙ্সিংহাঁসনে বসিয়া আবার সেই বনবাস। বনবাসের পর আবার সেই 
নিদ্রিণ পরীক্ষা, আবার সেই দেবতুল্য পতিকে হারাইয়। অনস্তকালের 
জন্য অস্তর্ধান ! যেন কষ্ট দিতে, কষ্ট সহিতে হিন্দুর কত সুখ, কত চেষ্টা । 
আবার দেখ, __রাঁজ। হরিশচন্দ্রকে ছঃখ দিতে হইবে-_ছুঃখ দিতে হইলে ছুঃখে 

জজ্জরিত না করিলে হুঃখ দেওয়ই হয় নাঁ। কিন্তু হরিশ্ন্দ্র বলিয়াছেন থে 

এক মাসের মধ্যে ভিনি বিশ্বামিত্রকে প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দান করিবেন। এক 

মার ছুঃখে মানুষ জর্জরিত হয় না। তাই: ভয়ানক হিন্দুকাবি একট। ভীষণ 

স্বপ্ন দেখাইয়া এক মুহূর্তের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রকে যুগ ব্যাপী যন্ত্রণীভোগ করাইলেন ! 
তাই বলি, যন্ত্রণা ভোগ কাহাকে বলে, প্রকৃত কষ্ট-সহিষ্ণতা কাহাকে বলে, 
যদি বুঝিতে হয়,তাঁহ! হইলে হিদ্দুকে বুঝিতে হইবে, ইউরোপবাসীকে বুবিলে 
চলিবে না। শোকের, ছুঃখের, কষ্টের- যন্ত্রণার তুষানল কাহাকে বলে, হিন্দু 

ভিন্ন জগতে আর কেহ জানে না। 

রুজা ওশীনর যজ্ঞ করিতেছেন । কপোৌতন্পী অগ্নি টক, রে 
কর্তৃক তাড়িত হইয়! প্রাণ-ভয়ে রাজার ক্রোড়ে লুকাইয়া তাহার শরণাপন্ন 

হইল। শ্যেন আসিয়া রাজার নিকট কর্পোত প্রার্থনা করিল। বিধাতা 
কপোতকে শ্যেনের ভক্ষ্য-বস্ত করিয়াছেন_-ক্ষুধার্থ শ্যেন বাজার নিকট 

কপোত প্রার্থনা করিল। প্রাণভয়ে ভীত শরণাপন্ন কপোতকে দিতে রাজা 
অস্বীকৃত হইলেন; তিনি.বলিলেন-_-'গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ্ব, মহিষ প্রত্থৃতি 
পণ্ড আহরণ করিতে পীরি, অথবা অন্য কোন বস্ততে অভিলাষ হইলে তাঁহাও 
এইক্ষণে প্রস্তত হইতে পাঁরেওহি কন এই. শরণাগত ভীত কপৌতকে কোন ক্রমেই 
পরিত্যাগ করিব না। যেরূপ কর্ম করিলে তুমি এই পক্ষীরে পরিত্যাগ করিতে 
সম্মত হও, বল, অমি এক্ষণেই উহ! সম্পন্ন করিব, তথাপি এই কপোতকে 
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সঙ্গত; কেন না রিশ্বামিত্রের পণ যথার্থ ই নিষ্ঠর, নির্মম । বিশ্বামিত্রকে নিষ্ঠুর 

এবং নির্মম. ভাবে দেখাইবেন' বলিয়াই হিন্দ কবি তাহার চিরস্তন, প্রথা 
পরিত্যাগ করিয়া হরিশ্চন্্রকে কীদাইলেন। হরিশ্ন্দ্রকে না কীদাইলে 

বিশ্বামিত্রের উপর রাগ"হয় টক? কিন্ত এত রাগ করিয়াও কবি বিশ্বামিত্রের 
কার্যে ত বাধ! দ্রিলেন না-_পাষণ্ডের পণ ত পণ্ড করিলেন না । করিবেন 
কেন? তিনি যে বিশ্বাদর্শের অন্গামী । জীব যন্ত্রণা পায় বলিয়া! কি বিশ্বের, 

নিয়ম ব্যর্থ হয়? বিশ্বামিত্র যতই কেন নিষ্ঠঠর হউন না,বিশ্বামিত্র পুরুষ,বিশ্বামিত্র 
মানুষ_-পণ ছাড়িবেন কেন ? হরিশ্চন্দ্র যতই কেন কাছুন ন/ঠিনিও মানুষ, 

সত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তীাহাঁকে.সত্য পালন করিতেই হইবে । হিন্দু ভিন্ন 

কেহ বিশের শোক ছুঃখ যন্ত্রণা ভোগ. করিতে জানে না। ইউরোপ যদি 

৫শাঁক ছুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানিত, তাহা! হইলে ইউরোপীয় সাহিত্যে 

শাইলকের কাহিনী কথিত হইত না, সেক্ষপীয়র কলঙ্কের ডালি মাথার 

তুলিতেন না) হিন্দু শোক ছহখ' এবং যন্ত্রণার প্রকৃত আম্বাদ জানে 
বলিয়া শোক ছুঃখ যন্ত্রণা হতে মুক্তিলাভের জন্য চিরকাল লালায়িত। 

ষে শ্রমের মর্ম বুঝে, সেই বিশ্রামের প্রার্থনা করে--সেই যথার্থ বিশ্রাম- 

প্রয়াী হয়। হিন্দুর মুক্তি-কামনার তাৎ্পধ্য বড় গভীর। স্বস্তি প্রয়াসী 
প্রাচীন জাতি বলিয়! হিন্দু মুক্তি-কামনা করেন না। যাহার! সেইরূপ বুঝিয় 

থাকেন,ন্তাহাদিগকে,.বলিয়! দেওয়! উচিত যে হিন্দু শোক ছুঃখ হইতে মুক্তি 

লাভের জন্য যত লালায়িত জগতে আর কেহ তত লালাফ়িত নয়। কিন্ত 

সেই মুক্তি লাভের জন্য হিন্দু যত কঠোর তপক্তা, কঠিন ব্রহ্ছচর্য্য, নিদারুণ 
আত্মত্যাগ, অলৌকিক গৃহসন্্যান করিয়া থাকেন, জগতে আর কেহ গত 
পারে না। যে এত শোক ছুঃখ ভোগ করে, লোকে তাহাকে কেমন করিয় 

আলন্ত-লোলুপ লোক বলে ঝুবতে, পারি না। অথবা বুঝি নাই ব1 
কেন, বুঝি। ইউরোপ যাহাঁকে : ছুহথখ কষ্ট ভোগ করা বলে, হিন্দু তাহা 

করে না। ইউরোপ নিজে বাহা করে না, ইউরোপ তাহা মুসার পারে 
না। ইউরোপের এই একটি মহৎ রোগ । শি এ 

_ ইউরোপবাসী এবং হিন্দু উভয়েই দুঃ খ কষ্ট ভে'গ করিতে পারে। বির 

উভয়ের সমান উদ্দেশ্য নয়। ইউরোপ বাহাসম্পদের নিমিত্ত ছুংখ কষ্ট ভোগ: 
করিতে পারে,হিন্দু ধর্ের নিমিত্ত কর্তব্যপাগনের নিমিভ ,পরোপকারের নিমিত্ত 
ছঃখ কষ্ট ভোঁগ করিতে পারে। ইউরোপের কষ্ট দেহের জন্য, হিন্দুর কষ্ট 
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আকবার জন্য । ইউরোপের কষ্ট নিজের জন্য, হিন্দুর কষ্ট পরের জন্য । ছুই 
গ্রকাঁর কষ্টের দ্বারাই উন্নতি সাধিত হয়। কিন্বী সে উন্নতি ছুই রকমের । একটি 
বাহ্য উন্নতি, আর একটি আধ্যাত্মিক উন্নতি । হিন্দুর বাহ উন্নতি বড় বেশী 

হয় নাই, ইউরোপের আধ্যাত্মিক উন্নতিও বড় বেশী হুয় নাই। ইউরোপের 

সামান্য লৌককে এখানকার পর্লি গ্রামের বড় বড় জমিদারের অপেক্ষা সমৃদ্ধি- 

শালী বলিয়! বোধ হয়, এখানকর জামান্য লোক ধর্মজ্ঞানে এবং ধরন্মরচর্দ্যায় 
ইউরোপের প্রধান প্রধান লোকের সমকক্ষ । কোঁন্ উন্নতিটি উৎকৃষ্ট, 

পাঠক বিচার করিবেন। তবে একট] কথা আছে। কেহ কেহ বলিবেন 

থে হিন্দুর উন্নতি উত্কুপ্ট হইলেও তাহার ফল মৃত্্যু-উদ্াহরণ, ইউরোপ 

কর্তৃক এসিয়ার বাঁণিজ্য হরণ এবং ইতরাঁজ রাঁজ্যে হিন্দুর দারিদ্র । একথ! 

সত্য হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে ইউরোপের উন্নতির ফলও কি মৃত্যুনয় ? একটু 
ভাবিয়! দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যে হিন্দুর উন্নতির ফল যেমন দেহের মৃত্যু, 
ইউরোপের উন্নতির ফল তেমনি আত্মার মৃত্যু । আবার পাঠককে বলি, কোন্ 
'মৃত্যুটা ভাল বিচার করিবেন । আমরা একটা সার কথ বুঝি এই যে, কি এ 
দেশীয় শাস্ত্র, কিবিদেশীয় শাস্ত্র সকল শান্ত্রেই বলে ধর্খধুদ্ধে মরিলে অক্ষয় 
স্বর্গ হয়। কিন্ত আদল কথ! এই যে, লোক ধর্ম প্রধান হইলে যে তাহাদিগকে 
মরিতেই হইবে, এমন কি লেখাপড়া আছে?  হিন্দু্গাতি ধর্প্রধান বলিয়া 
পরাধীন হয় নাই। হিন্দু মুসলমানে যখন হিন্দুস্থান লইয়। যুদ্ধ হুয় তখন 

হিন্দুর সাঁমরিক শক্তি প্রভূত পরিমাণে বর্তমান ছিল। এমন হইতে পারে ষষে 
তাহার স্বদেশীনুরাগ বা 708610058. ছিল না, কিন্তু বাঁজগ্বানে যে রাল- 

ভষ্তিকে স্বদেশানুরাঁগের কাঁধ্য করিতে দেখ! গিয়াছে,সে রাঁজভক্তি ত প্রভূত 
পরিমাণে বর্তমান ছিল । তবে কেন হিন্দু পরাধীন হইল ? অনুসন্ধান করিলে 

বুঝিতে পারিবে যে ধর্প্রধান না হইয়।ও একং স্বদেশীনগুরাগী হইয়াও গ্রীক 
যে কারণে পরাধীন হইয়াছিল,হিন্দুও সেই কারণে পরাধীন হয়্-দেশ অনেক 
গুলি ক্ষুত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল. বলিয়া । আর এক.কখ।। ধর্মপ্রধান' 
হইলে মরিতে হয় এ কথার অর্থ এই যে ধর্ম অতি মন্দ 'জিনিষ। কিন্ত সে অর্থ 
কি কেহ গ্রহণ কল্সিবেন? বোঁধ হ্য় না। তবে এমন কি লেখাপড়া আছে, 

যে ধর্মপ্রধান হইলে আমাদিগরে মরিতে হইবে? তুমি ইউরোপকে দেখাই 
কলিবে যে আত্মস্থখাস্বেধী না ইইলে ইউরোপের ন্যান চঞ্চল (5০1৩), শ্রম- 
শীল,অসমসাহসিক (বা 80790652088) ইত্যাদি হওয়া যায় না! । আমি জিজ্ঞাসা 



৯৯২ | | নবজ্ীবন | 

করি, তোমাকে এ কথা কে বলিল ? মানুষের ইতিহাস পড়িলে রুবি 

পাঁরা যায়, যে আদিম অবস্থায় "মানুষ যখন কেবল আপনাকে লইয়া এবং 

আপনাপ্র প্রয়োজন লইয়া থাঁকিত, তখন মানুষ পপর ন্যায় অতি অলস এবৎ 
অসহিষ্ণু ছিল । এবং"যখন মাছষের পচ জন হইল-_ত্ত্ী, পুত্র, কন্যা, ভাই, 
ভগিনী হইল-_তখনই ।সে চেষ্টাশীল, শ্রমশীল, কর্মশীল হইতে লাগিল! 
অতএব ধর্মই কর্মের প্রকৃত মূল। তবে মানুষের এমন একটা সমক্র হয়, 
যখন সে ধর্মের জন্য নয়, শুধু সম্পদের জন্য সম্পদ অন্বেষণ করিয়া? বেড়ীয়। 

মানুষ খন প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ পায়, তখন তাহার ধনলোভ বা সম্পদ- 
লালসা জন্মে এবং তখনই মানুষের সেই সময় উপস্থিত হয়। আজ ইউ- 

রোপ পৃথিবীকে তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। অতএব তুমি বৌধ হয় 
তর্ক করিবে, যে আপনার সুখসাঁধন করিতে মানুষের স্বভাবত যত প্রবৃত্তি ও 

চেষ্টা হয়, অন্যের সুখসাধন করিতে তত হয় না। এ কথার উত্তর এই যে 

আপনার সুধে অপেক্ষা অন্যের ক্ষুখ বেশী প্রীর্থনীয় বলিয়া, যে বুঝিতে, 
শিখিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এমন কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে, যে আপনার 
স্খাপেক্ষা সে অন্যের সুখের নিমিত্ত স্বভাবতই বেশী উদ্যমশীল হইবে 

. হিন্দু সাহিত্যের ধাত্ বুঝিয়া দেখিলে অনুমিত হয়, যে প্রীচীন কালে হিন্দু 
ধনের নিমিত্ত নর ধর্মের নিমিত্ব, আজিকার ইউরোপের ন্যায়, আজিকার 

ইউরোপের প্রাণালীতে, কর্ধ করিতে পারিতেন। গুরুকে মনোমত দক্ষিণা 

দিবার জন্য শিষ্য তখন স্বর্গ মর্ভ রসাতল ভেদ করিয়া! বেড়াইত, যজ্ঞের 
অশ্বের অন্বেষণে সগর সন্তানেরা পৃথিবীকে খনন করিয়। সাগরের স্থ্ি করিয়া 
ফেলিয়াছিল, (লেসেপস্ খানিকটা বালি কাটিয়া! একটা সরু খাল কাটয়াছেন 
টৈত নয়), এবং সেই যাটি সহস্র সগর' সন্তানের উদ্ধারার্থ ভগীরথ কত দুর্গম 
স্থানে গিয্লাছলেন 'এবং কত “ছুরূই: কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । অতএব 
বোধ হস বল! 1 যাইতে পারে, যে প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুর যেরূপ শিক্ষা 

“হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে তিনি স্বার্থকে অধীন করিয়া পরার্৫থকে প্রধান 
করিয়। আজিকার ইউরোপের প্রধালীতে বাহ্যোন্সতির নিমিত্ত চেষ্টাশীল এবং 
উদ্যষশীল হইতে পারিবেন। এবং তাহা হইলে একমার্্র হিন্দুর দেশে উন্নতি 
বাহ্যাভিমুখী হইয়াও সর্বতোভাবে ধর্শ- -মূলক এবৎ ধর্াত্মক হইবে। কিন্তু 
হিন্দুর ষে প্রাচীন পরক্কৃতি এবং প্রাচীন শিক্ষার কথ! বলিতেছি, আজিও কি 
তাহার কিছু আছে? বোধ হয় কিছু আঁছে। কেন না আজিও গৃহস্থ হিন্দু 



শ্যেন-কপোঁত এবং শাইলকের কথা. ৯৯৩ 

ঘর্ত লোকের সুখের নিমিত্ত খাটিয়া থাকেন, গৃহস্থ ইংরাঁজ তত লোঁকের 
সুখের নিমিত্ত খাঁটেন না। অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে ধর্চর্য্যায় 

প্রাটীন হিন্দুর যে অসীম উদ্যয, কষ্টসহিষুধতা এবং ছুঃখ-বনণা ভোগ 

করিবার ক্ষমত! ছিল, আজিকার হিন্দুর যেন তাহা থাকে । কিস্ত দেখিয়া 

শুনিয়া বোধ হইতেছে, যে হিন্দুর মধ্যে সে ক্ষমতা নেক হাঁস হইয়াছে 

এবং ধাহারা ইত্রাজি শিখিতেছেন তাঁহাদের সে ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। 
কিন্ত দেখিয়াছি যে কষ্ট সহিষ্ণুতাতেই হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর হিন্দু-মহত্ব, 
হিন্দুর ইউরোপের উপর প্রাধান্য। সে কষ্টসহিষুণত। হাঁরাইলে আমরা 
সব হারাইব-আমাঙ্গের বর্তমান তমসাচ্ছন্ন,আমাদের ভবিষ্যৎ বিলুখ হইবে । 

আর একটি কথা । কষ্টই মানুষের উন্নতি। দেখিলাম হিন্দুর যত কষ্ট- 

ভোগ ক্ষমতা আছে আর কাহারো তত নাই। অতএব আমাদের ইতিহাসের 
এই কথাটিই আমাদের সমস্ত আঁশী ভরসার মুল। যদি জাবার তেমনি 

| কষ্টভোগ করিতে পারি, তবে আবার তেমনি উন্নত, তেমনি মহৎ হইব | ছিদ্দু 

আজ বুক ভরিয়া এই আশা, এই আকাঁঙ্ষা করিতে পারে । সেই আঁশীয়.সে 
আঁকাঁঙ্ফায় উৎসাহিত হইয়!”আমর1 এখন মশন্থষ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, 

ষত্ব করিতেছি, পরিশ্রম করিতেছি । কোন্ পথে চলিলে সে ভেষ্টা, বে যব, 

সে পরিশ্রম সফল হুইবে, প্রথম হইতেই তাহা ঠিক করিয়া রাখা চাই। প্রথম 
হইন্ডে পথ ঠিক কর! সকল কার্ধ্যেরই প্রকৃত পদ্ধতি এবং এরূপ ঠ)কডগ 

কার্য্যে তাহা নিতাস্ত আবশ্যক। সকল কার্ধ্যই কষ্টসাধ্য । কিন্তু কট দুই 
রকমের । বসিয়া বসিয়া পরিশ্রম করা এক রকম ক; ইতস্তত দ্বুরিয়া 
বেড়ায় পরিশ্রম করা আর. এক রকম কষ্ট। আমরা দেখিয়াছ্ছি যে স্থির 

হইয়া! যরে বসিয়া হিন্দু অনেক কষ্ট সহা করিতে পারেন। বহু প্রাচীন কাল 

হইতে হিন্দু এই প্রণালীতে কষ্ট ভোগ্ন করিয্াগ্ছন। অতএব এমন অনুমান 

কয়া যাইতে পারে, ঘে-এই প্রণাঁলীতে কষ্টভোগ করা তাহার প্রক্কতিসঙ্গত 

এবং এই: প্রথালীতে . কষ্টভোগ করিলেই যে উদ্দেশে কষ্টভোগ, তাহাতে 

তিনি বেশী সফলত! লাভ.করিবেন। আমি এমন কথা লি না, যে চিরকাল | 

ঘরে বসিয়া কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, বলিয়া হি আজ ঘ্বরের বাহির হইয়া | 
জ্ঞানসঞ্চয়ার্থ পৃথিবীর সকল স্কান এবং সকল, পদার্থ দেখিয়া বেড়াইবেন না। 

জ্ঞালোপার্জনার্থ আছি. হইতে “তাহাকে, সেই, প্রণালীতে, কই্ভোগ শিক্ষা 
করিতে হইবে | কিন মুত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে বিয়া পার রঃ 



১১৪ ,.... নধজ্ীবন | 

প্রকৃতিসঙ্গত প্রণাঁবীটি যেন একেঘারে উপেক্সিত না হ্। ইট ্রণার্ 

্লধ্যে মেই পুরাতন প্রণালী্টিই উত্কষ্ট। যে হাটবাজার হইতে মাছ মাংস 

তরকারি প্রভৃতি আনিয়। দেয়, সে আনৈকট| কীঁজ করে সন্দেহ নাই কিন্ত 

'যে রঙ্ধনশালায় বপিয়। বজিয়' চূল্লীর উত্বাগে দগ্ধ ছইয্স। গাঁ ধূমে রুবস্বাস 

ুইয়। আহরিত ভ্রধাদি রন্ধন করিয়া মানবের পুষ্টিসাধনার্থ অন্ন ব্যঙজন 

প্রস্তত করিয়া দেয়, তাহার শ্রমের মূল্য নাই, ভাহার পদ বড়ই শ্রেষ্ঠ । সাান্য 

লোকের দ্বারা হাটবাজার হয়; প্রকৃত ওন্তাঁদ নহিলে রন্ধনকার্ধ্য হয় না। 

শহশ্গু। যে ক্ষমতা থাকিলে মানুষ রন্ধনকার্ধ্যে কৃতকীর্য্য হয়, অতি গ্রাটীনকাল 

হইতে সে ক্ষমতা বোধ হয় তোমারই আছে। আজিকার নৃতন প্রণালীতে 

কথ কষ্ট তোগ করিতে শিক্ষা কর। তাহা না করিলে আিকার দিলে: 

চলিবে লা। কিন্ত তোমার অনন্ত ইতিহাসে তোমার থে লৌকিক চিন্ত 

 বস্ধিত রহিয়াছে, মনে থাকে যেন জে রকম চিত্র আর কাহারো ইতিহাস-পটে 

ক্মক্কিত নাই । মনে রাখিয়া; এই চেষ্টা করিও যেন বিজ্ঞানের বিশাল রম্ধান- , 

শীলা প্রধান রধুনীর পদ তোমারই হয়__বেন অপর সমস্ত জাতি জগতের 

লিগ দিগন্ত হইতে তোমার রন্ধনার্থ ভ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিয়া দেয়। 

তোমার ইতিহান বলিডেছে, যে ইহাই তোষার প্রধান এবং প্রকৃত লক্ষ্য 

হওয়া উচিত--লক্ষ্যান্তর অনুসরণ করিলে বোধ হয় তুমি দিশীহারার ন্যায় 

সকল ধিক হারাইবে ! ফেই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিলে অতীত যুগে 

_ ভুমি যেমন পৃথিবীর আচার্ষোর পদে গ্রতিটিত ছিলে, ভবিয্যযুগে ও তেমনি 

| সেই পদে প্রতিিত হবে| কথায় প্রত্যয় না হয়, একটা প্রমাণ গ্রহণ 

ক্ষরা এভ অধম, এত অবনত এত অবসন্ন হইয়াও যে. আজিকার নরবীর 

 ইংরাক্গকে বিদ্যার পরীক্ষায় পরাজয় করিয়া! পৃথিবীতে ডক্কা বাজাইতে 

_ পারিতেছ; সে কেবল তোমা পৰি পিতৃপুরুষের সেই আলৌকিক এবং 

রর সাধারণ কষ্টভোগ শক্তির কীমা এখনও তোমাতে আছে আছে বণিয়!। 

. ধলোত আজ তোমার যে শক্তি দেখিয়া ভোষাকে উপহা কারিতছে, ঘে 

না থাকিলে উন্নতি হয় লা, এবং সে শক্তি বাড়াইতে পারিলে ঢা & 

একদিন ৰং এ তোযাকে চিনের রঃ বিয়া আবার পা করিবে। 

£ বি না এ রিড 
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নিক ও রঃ 
(অশোকামী নিশি নবীতীকে_পি মাভু, 

শ্মশামস্ছ শিবালয় সম্মুখে 9. 

| ১ বিকর্ট সুরতিময়, 
জড়াইল-__ বিশ্বকম্মা গুগত্রয়, | 

এত দ্দিনে জুড়াইল হৃদয় আমার ! [এক “ক্ষেত্রে” সমাবেশ-বিষু। ভগবান! 
: যে দারুণ পিপাসায়, দেখিয়াছি জগন্নাথ জিনীতি নিদান। 

অদ্ধেক জীৰন হায়, ভা 
দহিয়াছে অনিবার হৃদয় আমার; রী 

তলা, (লে ভন ই 
'আঁজি শাস্তি, বারি আহ! হইল সঞ্চার, টা চে 

নিন রিয়া সান স্থঙ্গন সঙ্গমে রত, সৃষ্টি-_চরাঁচর ! 
| | | প্রক্তি ও পুরুষের 

৫ ড়াইন্ কত তীর্থে--পিপাসা আকুল! : অবিশ্বাস্ত সঙ্গমের ৃ 

বঙ্গ সাগরের তীরে, মহামৃষ্তি শিলাথণ্ড ! গভীর কেমন, 
“চন্দ্র শেখরের” শিরে... [নশ্রাস্ত মে.জীড়া, আর গশ্রাস্ত হজন। 

হা বেদী অতুল !| . 7. 
* ভূতলে হৃদয় রাখি, রি 

_পেখিছি, অচল আমি, বি কষে সন, ধর্ক ক্ষেত্র রদ, 
শবভাবের শাস্তি রাজ্য ব্যাপি গিরিমূল ) |. তম ুস্ি যম কষে” 

দেখিয়াছি শাভভিমন নীরা টি | | দেখিয়াছি ক্জান লেত্রে? রা নর 

2 78767 | শিব ক্ষেতে দ্ধ রঝের বসে) রঃ 
০5 | শষ ক্ষেত্রে গা ড্, রি 

বশী তীদে ০২ লিতা 1... 

. ষথা। স্দর্শন শির 

পৌনে ক 



১৯৬. _ নৰজীবন। 

ক ৯ 

| “াজগৃহেপঞ্ গিরি প্রতিধ্বনি তুলি, 
কি গভীরে যুগশত, 
ঘোধিতেছে অবিরত-_ 

“অমর মানব !”যার পুণ্য পদধুলি, 

.. অর্ধাধিক নরজাতি, 
ূ লভেছে মস্তক, পাতি, 
যাহার অধুতময় মহাঁসাম্য গীত, . 

সমগ্র পৃথিবী আজি করিছে প্লাবিত। 

দাজী জীবন বাহী আবী তীরে 

দেখিরাছি বারাঁশসী, 

শরতের অর্থ শশী 

ভাসমান ভাগিরথী বক্ষে মনোহর । 
আন্নপুর্ণ বিশ্বেশ্বর 

দেখিরাছি'কি সুন্দর, 

হুজন পালন মূর্তি-_কাশী পৃণ্য ধাম ! 
কিন্ত কই, তাহে নাহি যুড়াইল প্রাণ। 

ণ ১৬ 

1 গঙ্গা সাগরের সেই অতুল সঙ্গম ! 

গঙ্গার নির্ল নীরেত মহাঁসিম্ু মহাকাল ! 

দেখেছি নির্দলতার মুরতি সুন্দর । কিমুরতি সুবিশাল... 

শ্রয়াগে সঙ্গম স্থলে, পবিত্র জাহবী-_-আর্ধ্য জাতীয় জীবন-- 
শারদ গগন তলে, করিতেছে সিন্ধু সহ, 

দেখিয়াছি প্রক্কতির নিফাম মিলন, কত ক্রীড়া অহরহ, 

কি মাহাত্ম্য একতার করিছে কীর্তন! | . কি উচ্ছাস, কি সিশ্বাস, 

হী 1. কিতরঙ্গ, অট্রহাস,. 

৫ £& ৫ 2 5] কি উথান,কি পতন্/কি শাস্তি/কি ঝড় ! 

এ নানা কে বলে রা ? | আর্ধ্য অসৃষ্টের কিবা চিন্ত ভয়ঙ্কর :. 

....) মধুরার বৃন্দাবনে শি, উড 8 

.. দেখেছি অতৃপ্ত মনে... 
ূ অমর মানব রূপ--নর নারারণ 

বসি নিহ্ধ্যাচল শিরে, 

৮ 

ত 8১8 ও ্ । ১ -8.385০ ৯ 

ঃ রঃ রি ॥ ' 
১ । চি ॥ 

- ২ ১৯ . রে ১1০ রর ্ 8০85 25128. 
৮০1 ॥ 

০ এ রই কষ নদী জনে, এ ব্রিগাদ মে, 
পছ্দ পরশনে যার, 1. পাতিয়া তাপিত বুক, র্ রে ০ রঃ 

7 যন! অযুভাসার না - পাইলাম ম্বেই'কখ$: য় রেরা 

হিছে অনস্ব কাল হয়েছে কেমন রা পরি আীতি তৃপ্তি পিরিতি | 
| | মৃত মণি কত গিরি গোবর্দন। . রং রি চা টা দয় আমার! হি এ | 



নবজাথন । 

৯৯, 

এই মম মহাতী্থ, প্রিদিব.আমার ! 
এত দিনে বুঝিলাম, 

ত্বর্গ, র্ত্য, ধরাধাম, 

হইল না! কেন ত্রিপাদের পরিমাণ । 
তিন পদ কোন্ ছার, 

একটি ধুলি ইহার, 

ত্রিভুবনে পরিমিত হবে না কখন-_ 
স্নেহের উপমা নাই, ন্নেহ অতুলন ! 

এই মম মহাতীর্9ঘ, ত্রিদিব আমার | 
জনক জননী মম, 

জাহ্বী যমুনা সম, 

ছিলাম বিদেশে: পড়ি * 

: সথযাকাঙ্ছা ভর করি 

৯৯৭ 

আনার সে রবি শশী ডুবিল যৃখন।. 
" বারেক জীবন তবে, 
- দেখিনি নয়ন ভ?রে 

সেই মুখ; সেই বুকে-লেহের দর্পণ-__ 
বারেক রাখিনি মুখ জন্মের মতন। 

লে অভাব হৃদে সহি, 

সে পিপাষা হৃদ বহি; 

কত তীর্থ তীর্ঘাস্তরে করিম ভ্রমণ; 
কই সে পিপাসা মম হলো না! পুরণ !, 

| ১৬ 

উঠ বাবা, ত্যজ নিদ্রা, উঠ একবার ! 

 বলিত যে এ সংসার, 

এক অঙ্গে পরিণত যুগল জীবন, “স্কেছে তুমি মা আমার,” 
এখাঁনে জনস্ত সহ হইল মিলন। উঠ সেই গ্েহমুখ দেখি রা | 

ই | ষোড়শ বৎসর পরে, 
হায় মাত বলুন্ধরে ! খুলিয়। হৃদয়, রি 

দেখাও যুগল মুখ, জলি দেশ দেশাস্তরে, 
সেই স্নেহ ভরা বুক, : | আসিষ়াছি গৃহে মুখ দেখিতে ভোমার 

মেই সরলতা, পর-হুঃখ কাতিরতা, | ত্যজ নিদ্রা, উঠ বাবা, উঠ ম! আমার ! 
সেই চির কোমলতা, ৮1 টি পে 
সেই চিত্ত মধুরতা, . চি | . ৯৭ | 

সেই চিরপ্রসন্নতা, প্রীতি পারাবার, যানি 
সেই দেব, র্ দেবী উপাস্য মার ! গিয়া আশালতা্িতে মায়েরে 

.উআও সিনা ৃ _ দেখিলে না. একং রি রা 8 

| পাপী আমি! হাক মাত$, ৭ বশে তব যে | না খা হাতার, 

মর ছে কোন্, ফল ? বিফল সকল, | 

পাইল না তব পদতব।, র্ 



৯৯৮ 

১৮৪ 

এই পরিাপে হায় তাহার জীবন 

হইয়াছে বিষমন্ধ; : 

আহা! প্রাণে নাছি সর,” 

নবজীবন | 

২১. 

1 না রানের ভুমি খণ্ড, ক্র পরিসর, 
। সে অনস্ত দয়া, সেই: প্রশস্ত হৃদয়, 

কতু কি ধরিতে পারে. | 

গুক্ভি.ধরে পারাবারে'? 
একটি তুল নাহি করিষ্ক অর্ক, অনস্তে অনস্ত আহা ! হয়েছে রিলীন ! 

তোমাদের পদতলে, 

 পরিতাপে প্রাণ জলে; 

কার তরে এ দাসত্ব করিম বহন, 

সহিলাম এত ঝড়, এত নির্যাতন ? 

১৯ 

একে একে তেসে গেল মেহের ও 
দূর শৃর ন নদী তীরে, ' 

 নিত্রা যায় একটি রে! 
| দ্বিতীয় আমার চির-ছঃখ নিবারণ-- 

নি যায় স্বর্গ বারে, পা 
অনস্ত জলখি পারে ঃ ১. রা 

্ রঃ লেই স্তীরজাত ক্ষুদ্র নীরেন তী 

7 শ্থায় ভাষিয়া গেছ পৰি হয 

২৪. 

| কাছে কোমল কর, ্ 

আমান বদ পর, কি: ৮ 

৫ সিল শত 
ক টি রাগ] 1]. ৃ 

৪ 

3575 

1 85701 27 

+ র্ ইল তি 

চি । 
্ ॥ 

অশোক অষ্টমী নিশি, 

হাসিতেছে দশ দিশি;. 

বাসভী চন্দ্রিকা করে; হাসিছে সুন্দর 

বাসী চক্র্রিকা ন্নাত অনস্ত অস্বর ' 

২২ 

অনস্ত অন্বর পটে শত চক্দ্রোজ্জল; 
কিবা! হর গৌরী কূপ, 
শোতিতেছে অপরূপ, 

জনক জননী মম একাল স্ন্দর! 
 কিব! সুপ্রন্ন ছানি, 
কি অনজ্ঞ মেহরাশি, 

করিতেছে ওই ই ঘারে মাহ 

৮০ নি 2.8 
প্ ্ ।। 

ই... ৃ 4 

র্ রি ত 

চিন রা (শোডিতেছে অন্ধ পঞ্চ রা । ! 

গুগলে বন 

 দ হল 



নৰজীবন | ১৯৯ 

কি আদরে অঙ্কন্থিত পুত্র কন্যাঁগণ | .. (ধ্যান) 

কি আদরে সেই ফুল করিছে চুম্বন ! 
| «“নমোহনস্ত শ্বরূপাখাং নিক্ষলং 

২৪ 
ৃঁ 

ও গুণগুন্ফিতম্। 

ভোমাদের স্নেহ-সাঁধ মিটেনি ভূতলে। “বিদযৎপুজ সহস্রার্কং দ্বিভূজং 

তাই এই ফুলসুলি, ৯»... কাক্তবিগ্রহ্ম্। 
একে একে নিলে তুলি; “আদ্যন্ত মধ্য রহিতং ব্যাত্জাজিনাবৃত 

শূন্য করি অপবিত্র 'অস্ক জামাদের কটিম্। 

নিলে ওই ফুল মোর_- “কুপ্যতুজজ কোটীশং বরদাভয় 

বড় ভাগ্য বাছা তোর, পাঁণিকম্। : 

বেই স্সেহাষৃত তুই করিস্ রে পান, “আাধকাভীষ্ট দাতার কোটি 

তার পিপ্রসায় দহে আমাদের প্রাণ। ... অ্রক্ষার্দিভিস্ততম্ । 

হা | “বানারূপ ধর গ্রৎ ধ্যায়েচ্ছস্কর- 
মব্যয়ম্। 

আর কাঁদিব না। যেই অনস্তের সনে 

মিশিয়াছ, সেই মহ! অনভ্ভ শ্বরূপ”_ ২৭ 

অশোক অষ্টমী আজি, উনিররারিরা হত 

চিয়ার্স কলহীন গুণান্বিত $-চ 
করিয়াছে মুহুর্তেক অশোক অস্তর-_ হরদিহয গিরি 

স্থাপিলাম সেই মূর্তি শ্মশান উপর। হর অলক্ষিত 

্ ১ পীর: 8 জ্ঞানের নয়নে, ভবে দেখাও তোমার 

রি বিদ্যুৎপুঞ্জ ঝলসিত, রর 

২ সহআর্ক প্রচলিত, 

ূ সে ভীবর্ণযপ; ; তাহে ত্রাসিলে অন্ত
র, 

স্থাপিলাঙগ "“গোপীশ্বর/”-_গ্রককৃতি ঈশ্বর 11 রি 

দেখাও কৌসুদী মাখা সূরতি হুন্দর। কাঁংস্য সপ্টা! শঙ্খ ধবমি, 

. কিপবিজ'আোতশ্ষিনী 

বব রা, সহ রহিয়া রহিয়া! | .. 

0 ধ্যান ধাম, দিও 1 হিম 
ৃ | 

সমীর পৃষ্ঠে বয়, চট রি রি রঃ দর্য্যে মো গুন হি বেখাও তখন_ ্ 

গুরু চন্দন, গাদ্ধে মাখিয়া রী 
নে 

--অনতেক্ব কিবা ৃষ্তি কি চিন্তা ধীর! 1. রং 

£ 
্ ১১১1 ১ 

১ 548 র্ £১১৯০৪-219 

রি ছা প্র ১ 11 ৪ দঃ রি ॥ ্ 

রি ! চি রর , মু , * 
2 ১ । 

্ রি নি 8814:%1 ঃ 748 
॥ চর . * 

* 



কি হৃদয়ের ক্ষত যত, ূ 

7 শাস্ত তারাগণ মত; 

হৃদ ভেমতি ওই নীল গগন 

শান্ত, রি লভিলাম কি নবজীবন 1. টি 

টি | নবজীবন। 

কি মহা] বিরাট মুর্তি নর নানী ! ৩১ 

ভাবি তুমি বিশ্বপতি; | গাইছে জগত নবজীবনের গান । 

ব্যাম্রজিনাবৃত কটি জীমুতের পৃষ্ঠে চড়ি, 
নিফাঁম উদাসরূপ দেখাঁও তখন |  বিছ্যুৎ সাপটি ধরি, 

| যাই যদি পাপ পথে, ছুটেছে অন্ত গর্ভে, গতি অবিশ্রাম্; 

দেখি আকাশের পটে হৃদয়েতে কি উচ্ছাস, 

কুপিন্ত-ভূজজ-কোটি-ঈশ্বর নির্দয়; কি ঝটিকা পূর্বব-স্বাস, : 

পুণ্য ০০ ভুজ বরদ অভয় ! ' | ছই পার্থে হই সখী-_দর্শন বিজ্ঞান__ 
| রর গাইছে পুরিয়! শুন্যে কি গভীর গান! 

৩২ 
্ধাদি দেবতা-কোটি- -পুঁজিত দেখিয়া, গাইিছে ভারত নবজীবনের গান। 

বিক্ষুদ্র নর ভ্রমে, » মহ1 নিদ্রা অবসান, 
দুরলভ্য ভাবি মনে, | সঞীবনী সুধাদান 

দেখি তুমি ইঞ্টদীতা সর্ধ সাধকের ; | করিতেছে মহাকাল বসিয়া শিবিরে । 
তাহে হ'লে অহঙ্কার/& 
দিত বিটি | | মহা নিদ্রা বসান, 

রোগ, শোক. ঝড়, ব্জ ; হইলে কাতর, 8 
দেখি শিপ, রি: করিতেছে ধীরে অনু-গ্রাণিত শরীর 

| ৃ এ নবজীবনের শ্বাস বছিতেছে ধীর। 
৩০ : ৩৩ 

রা পিতৃদেব ! 
কষা এ ই নিনজা রেরাতাদ গান। 

এই ধ্যানে, পিতৃদেব, পুজিয়া তোমাক অমর অক্ষরে লেখা, 
কিযে শাস্তি লভিলাম, “: .. দেখাও কর্তব্য রেখা... 
কি জীবন পাইলাম, এ নট অ ১৭ টা পটে, ক্র শা তিন 

কি অমৃতে পরিপূর্ণ হইল হৃদয় র্ | ই রেখা হবার. 
01. চরণে যাইতে পারি, 
৮ অস্িমে চরণে তব পাই যেন থান, নু র্ 

পিতৃদেব 1; . 

০ ] শিখাওৰ আমারে নবজীবনের গার 1 | 

নবীন 
রেহান সপ পপ 



কুঞ্জ সরকার! 

সকলেই বলিতেছেন কুঞ্জ সরকার ফুটিতেছে না আমরা জিজ্ঞাস! করি, 

এই ভরাভাদ্রের ছুর্দিনের দুর্যোগ সময়ে, তুমি কোন্কুপ্জে কয়টা ফুল ফুটস্ত 

দেখিতে পাও? কুষ্চকলি জলপ্রপাতে ছি ভিন্ন হইয়া! গিয়াছে, দোপাটির 
টাঁর। ডাটাঁসার, পাপড়িগুলা মাঁটিতে পৌঁত পড়িয়াছে ; রজনীগন্ধ নববিধবার 

মত বিষগ্ন গুত্রচ্ছদে নতমুখে চোখের জলে মাটি ভিজাইতেছে ; গোলাপের 

বৃস্তগুলি আছে, পাঁপড়ি নাই; রাঁশীকৃত কুন্দ কাদামাখা হইয়া অনাদরে 
তগ। বিছাইস্জা পড়িয়া! আছে। | 

আমাদের কঞ্জ সরকারের সমগ্ব, রাঁট অঞ্চলে এমনই দুর্ষ্যোগ ; এমনই 

ছুর্দিন। তখন 'লঙাঁটী, কগ*লী. ঘাক-কাটী, বিশালী, চোরচণ্ভী, রণবতী, 
বিণী, শব্ধিনী প্রভৃতি দেবী মূর্ঠি সকল দন্মাকর্থঁক প্রাতিটিত! হইয়া! জাগ্রত- 

ভাবে শীবু-মাং ২স-পশু-প্রিরা নামের সার্থকতা কু ব্রত ল্ছন। তিখন বাগ 

ডোম চৌকিদারে দিনে ছুপরে দীখীর পাড়ে, হত্যা করে; দারোগান 
জমাদারের বক্সির নায়েব হিসাব করিয়া আপনার এবং উপরওয়।লার 
মাসোয়ারা গণ্ডা দঙ্্যদের স্থানে বুঝিয়! লয়। খিষুপুররাঁজের তিনশতু ষাট 

শিবমন্দিরে তখন দ্য দনই নিত্য অতিথি। তখন মন্দিরের পৃজারি দক্জা, 
সেবক দস্থ্য, কাঁষদার দস্যু, ভাগারী দস্থ্য। সরকার বাহাছুর শিপাহী পাঠা- 

ইয়া এই দক্থ্যতা নিবারণের উদ্যোগী হইয়াছেন। ক্রমে বিষুপুরের উপর 
তাহার্দের শুভৃষ্টি পড়িয়াছে। ঘাটওয়ালি জমা একে একে বাগেয়াপ্ত 
হইতেছে; বিুপুরকে বনবিধুঃপুর করিয়া মদ্দলখোহন বাগবাজার আশ্রয় 
লইলেন। ডাহার পু বৃন্দাবন এরগুবন হইতে ৪ লাগিল।, 0000 

রাঢ়ের এমনই ছুর্দিনে কুঞ্জ সরকারের আবির্ভাব বা স্থিতি: ভাব | তখন 
লাঠির গোর রা অঞ্চলে যে ফুল যে ভাবে ফুটিযাপ্িল, তাহার নাম গন্ধ. 
আমাদের কুগ্ত সরকারে নাই। আর তোমরা যাহাকে 'ফুটস্ত' বল তাহাও 
কুঙজ সরকারে নাই। যদি অলৌকিক শক্তির হঠাৎ আবির্ভীব উপলদ্ধি করিয়া! 
বিশ্ময় রসে চু বিশ্ফারিত করাই*সহজ সাহিত্য পাঠের চরম আনন্দ বলিয়া 
তোমার ধারণ থাকে, তবে আমাদের কপ সরকারে: তাহা পাইবে ্া।.. 
তথাপি বলিয়া! রাখি কু সরকার এক সময়ের এক অঞ্চলের ্ রদিদধ লোক। 



1875 জীবন । 
এ, 

* কুজ সরফীর, ক্ষণজন্া রয় একতরতী রি না তাহা আমরা বলিতে প
ারি 

| রি লোকে তাহাই বলিত.১ কিন্ত এত টুকু ব বি তে গ রি যে তিনি একত্র 

| হিয়াই প্রষিদ্ধ। শায়নের সছিভ শিক্ষাদানই কুঞ্ধ পরকীরের এক কান, 

এক ব্রত, এবং মনত জীবন। তবে জীবন ধারণের সং চামিটি রর 

| কর ছিল টে। ১, 118 2 

১ পর কুন দি দিয়! দাবীতে গান কে ন। সনের 

পর একবার, সেই জিভ শরীর বক্র করিয়া ্ ্য প্রণাম করিতেন 5. ষেই 

.. কাহার একমীত্র ক াশ্য আফিক দিনান্ে একবারও ক্যাদেব  াা 

দিলেন না, এমন হইলে, অংশ্য পাঠশাগ বৰ বানি ক মহাশয় জে দিন 

আহার করিতেন না। দেই নয লোকে শ গাঁও বিাস করিত) দে বু 

মহাশয় কর্ণে)াপাঁষিক।, শুনে নরপর রক্ধন। গা গাড়োজ। | য়ে দিন যাহ বা জো গা 

এ করিয়া দিবে, কুঞ্জ ২ মহাশয় সে দিনও তাহাই কন করিবেন আহারের সঞ্চয 

রঃ ভাও বা] ভাগার সুজ নহাশযনে ছিল লা । তবে শাড়িতে ছুটি পথ, [ৃষিত 

টা অন্ন এবং তিজেলে একটু তেছুলের চাচি, বার মা [ই সাহার থাকিত।, আহা, 

রে পর তাহার “কোক, দুই খাবা অন্ন দিতেই হইবে।' কে গে | কুকুর, 

রর সাহার পুষ্যি পড়ো। ফেলো কসিতে বাখুমিতে গার্ধিভ, রঃ ব্টে। কিছ 

ূ রা তাহার রা হা ক একটু. কাগাইসী,ফেই ধরোঠে পাঠের "দক্ষিণ কোণ 

এঘ্বে | লাকা বলিতেন 

টি পকেলো | ারবতে সনেক গড়ার চেখে ভাল: 100 চি এ, 

লীভি, “রা শিক্ষা? এই, কুহতি বখা কিয় হাথ প্রো পঞঙজনর 

৮ রে 

রং 

ও 

ৃ স্ধয় ছ ড়া বে; ন্ হয বখনই সুর আনিছন 1 হিলি বিতিনজ 
ডি 

ৃ্ জিব বুঝিতে ভৈনও পি তি বুহ গতর সিরিজ ভিত হে, সে মৃহাশিমের 

শু চি টন ॥ হা ৪ ক / পা ০ হা, শন ০ ও তত ক তি চে কুপন এ শশত শসা রর 
'পরন্? র্ গর] হু | | রে] এপ 6 লিও 2:৬৮ চিত বু ততুলা ৃ ত৮ 

তং € পি পা সিকি রি শট ৯ জা হল সম এ ১ চা রদ এত | এ এল তি পা 5 2 বদিতেন, “সাদর গাঙছা। বাঁধের উনি উহ লাই, ভীগদের খৃলিতেন 
8% 348 ১৫২ রি শা রঃ ররর রঃ রী স্ বারি রেল "সু জান হা র্যা ০) | রর চা যে 

বাদর গাধা ৮ যেসকল ঘরস্ক ছা ভরিতে ভাঙার শ্রিষ। কাহাদিগকে 
পর নিজ সজল জে ৩ম স্প ০) ০৪০৪ 25:5 5 শন ৪ সা নত নী রিনি এ ৮ 4 রি ডি, 22 

বামে লইয়া বসতেন এবং ভদাছে সহ, তাহাদিগক্ষে শিক্ষা দিতেন 

রখ ধন দিতেন এ টে: চারি পারে থাকে থাকে খোলশ 

নী ষ 2 টা পরি রি ॥ রি সদ রি রর রে তল ৩ হি টি রে 2 রি? ্ বারা 

ওম তি 1:51 দাইয়া শিপু বিল ছোলা, লিখ5 তাত! দেখিতে; 
রি রা লা টন রঃ শপ ছি ও পৃ | 



কুঞ্জ স্ঈ কাঁর রা ১২৩ | 
৪ 

মে সেই হে যোলশ: গোপিনী ভাহার সঙ্গেই আঙে। পক্ষের এই প্রেম-রহ- 
গোর গণিত-রহস্য কুঞ্জ, মহাশয় ৰ দীরে ধীরে ছাঁত্রগ কষে বুঝাইয়া দিতেন। 

সেই সময়, ছোট, ছোট, ছেলেরা একা দিকে টাড়াই্রা কপ খেলার? আরা 
বলিত।. ... 5 5585-৬ « 15 নি 

রখ টা নে সজল ছিল, উল, কে | 
এ মদনমোহন মাঝে, বাসে বিনোদিনী ॥. 
হেথ] পু ক ্  ছুই শত শী তার | এপ ইয়া ইঞ্গিত তি, রর 

0:00 তমাল বা্ছের আড়ে দা চিত. 
বাইকে, মদনমোহন বলে. বউন মধুর, 

| এ ডেকেছে ছু জাবসারে, মধু গল ঠাকুর, রি 

আমি, ১১৮ ঝটিতি আসিব ফিরে... স াঙ্গাতি শুনিরে,। যী 

0 রখালেছে যত সখী, দেখ গণিয়ে 1. 
"» শ্প্রন। দণে দলেরাখি সী _আদিকা গণিল। 

রা রঃ চৌদিকে চৌশত দেখি সোলশ বুঝিল, । 

হেগা : রা লইল রাই: .:.. সব সপীষজীপে; রি 
. স্ভুই শতি ? লয়ে কান্ত. গেল যান : এ 

.. [্টোঁথা 1 জলজ, খেলে গে [ীচুবি লীলা চমৎকার): | 

ক খেল, ভেঙে দিল... রগ সরকার 2 

- 

এখনও তয় রা. বেশ অক্ষি শিম য় বাড়ি বলিস তি, হার ক 

সরকার ভটিল ন্, বে তোমাদেরই পিজা | কি ভাবে, কোন্ না, | ও 
কোন্, ভীঘা কু “সরকারকে, কটাই, র্ল ্ রর রি ডে ঠা 

কুষ্জ সরকার, ২ সারোনরের কমলিন নাতে 35 বৈ হী বিবলনরী কানে র্ 
রি 

ই 

কন উ-নধুরানের ঝং বরে, প্রভাত আক্গের তরুণ কির ট এরীে; পীরে;তাাকে 

ফুটাইতে থাকিব । সযোধিতে র ঘাট 9. নাতে; অশ্রীব-লিমি জ্তা অর্ধাব- 

৪ জনিয়। বাদী সীল প্র টিত করিব। জল ছাড়িয়া স্বলে চল ১ কুঞ্জ. রর 
সন্নকার বেগি চাগেসি ন্চে রে শ্বেত শোভায় হাসিতে হাসিতে সনধ্যা-সমীরণে 
গলিতে দুলিতেছু দুটিয়া উঠিবে ৮ রাজ পথের ধারের দ্বিতল ভবনের বিস্তৃত ত 

গবাক্ষ নহে? ষে. কোলের, ছেলে, ঞ্ে লিয়া রাখিয়া, উদ্থনৈর, াড়ি আধ- -সি্ 
নামাইরা, মুত -দবণী; যক্ত-বেণী, সব ভীগণকে ক্োমটা খুলিয়া, লঙ্জা উদার, 

ী, চতুর্দশী, যোড়েশী. পথ নষা-বা অমাবস্যার টাদের হাট... | 



৪... মবজীবন।, 
| বলে দরে আনিয়া দিব আধ শতদলে উৎপল: ঘটতে থাঁকিবে। স্থল 
_ ছাড়িয়া অস্তরীক্ষে। কুঞ্জ সরকার আকাশের রাজ মেখে ভাঙ্গা রোদের খেলা 
. মহেঃ:যে পশ্চিম দিক পরিব্যা্ধ করিয়া! রাশি রাশি শিমুল,পারুল-.ফুটাইব।, 
রঃ সাগরতীরে সন্ধ্যাকাঁলের নক্ষত্র নহে, যে একটি করি সিটি সিটি, সরমের 
_ দিঠির মধু সেভুতির দউটির মত, নীরবে ফুটিতে থাকিবে। কুঞ্জ সরকার 
সীতাকুণ্ডের নয়, যে টগ্ৰগ্ করিয়া ৮ তুবডির ধাজী নহে, যে, ফর,ফর, 
করিয়া, সুটিযা উঠিবে। . ..., 
কিন্ত মানত, ফুটিয়া উঠে? কু সর কার । কেন সেই রূপেই টুক না? 
তাহাও অসম্ভব । কুঞ্জ সরকার বানী, সমীপে প্রথম সমাগভা, নব-বিবাছিতা 

| তরুণী নহে; যে ছুক দুর বুকে, অবনত মুখে, বীরে ধীরে বলিয়া, লীল! হেলায় 
রা বস্ত্রাঞ্চল, উটানিতে টানিতে, সরমের আখি, মরমের সখার দিকে উন্মীলিহ 
করিতে করিতে, বনাস্তরালের বন-মল্লিকার মত মৃদু সৃদু ফুটি'তে থাকিবে । কু, 
সরকার বাগ্থিদ্যাবিশারদ বাদী নহে) যে বঙ্গবাসিনী ব্যাভিচারিণীর উপর * 
সমাজের বিপুল যাতনা বর্ণন করিব, হিন্দু জাতির তৃষানল ব্যবস্থা করত, 
কৃ ইন্দু শান্তর সকলকে কলিক্কীতার : কসাই টোলার চীনাম্যানবের বিপণিতে 
 উপানতের : আবরণ উপকরণে শারণত করিয়া, চোগা দোলাইয়া, বক্ষ: 
নু ফুলাইয়। দক্ষিণে হেলিয়া, উদ হস্ত, লম্বকণ্ঠে, বালক যুবকের খর করতাঁলে, 
-ছণির্তে ছলিতে উৎকট বিকট ভাবে, ফুটিতে থাকিবে । না কু সরকারকে | 
. নীরবে, সরবে, গৌরবে, মৌরভে কৌন বূপেই ফুটা উতে পারিতেছি না।- 
5 ব্যক্তিবিশেষও. বাঁযুবিশেষে কুটির থাকে। ডফ্ ফুটিলেন, ৫ হেমনাঝ. 
র্ বন্থুর পালায়; ফীয়ার ফুটিলেন, কাঁদী বন্দযোর জালায়। বীডন ছিলেন, | 
বমহামারীর কটকে; ইডেন ২ ফুটিলেন, পাদরিধীর চটকে । নরেশ ছুটিলেন, : 
(শালগ্রামে ; রদেশ ফুটিলেন গুপশ্রা মে। যতীন্ ফুটিলেন ৯ আইনে; রেস: 
্ সছটিলেন। বে-আইনে। শিবপ্রসাদ;ফুটিলেন ককতাঞ্জলিতে; দেব সটিলেন.. 
শৃষ্পাঞ্চলিতে। টম্পন্ ফুটিলেন ফিরিঙ্গি নাটে; রীণ সটিপেন। ক রডাটে। , বা 
কি এপ সু ওহ কুঞ্জ সরকারের ঘটিবে না।:...., 0, 

-। আর ছুট | বরেই হউক, শািহর্বাগা সালেই টাইবার যে ব্রনষান্ত্, তি ধার 
হউক, ও ছইটার মধ্যে একটা কারণ অবশ হইবে, কুপ্জ সরকারে ভাহা 
'খাটেনা। ফুটনকারিণী রমনীগণের * সহিত কুঙ্গ, সরকারের চির বিরোধ, 
শ্াসী বিরৌধ ) খবহ সসেক্ রুমের ভেদ নত জাগা 1 কুগ্ মহাশয়কে ফুটান 



কু কার | 8 ৯২৫. 

মহাদায়। রূপ থাকুক, আহি, নাই, থাকুক, -ষদি একজন: যেমন তেমনও | 

যুবতী : সরকারিণী-_আনিক়! আধ রাত্রে বী্জনী, হ্ডে কু্ত সরকারের পাশে 

বাইয়া, বলাইভাম পতুমিত রহিলে পড়োর পাল লয়ে, এখন মেয়ের বিয়ের 

কি হবে বল দেখি, শক্রর সুখে ছাইি দিয়া, বিরাঙ্গকে হৈ আঁর দ্বাথা যায় 

না,” আর আমরা সেই সময়ে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের পট নীতি পারিতায, 

তবে দেখিতে কুঞ্জ সরকার ফুটিত রিনা ফুটিত ৭. ১ 
তাওনা হইয়া! যদি মহাশয়া্গে কলির সত্যবান করিয়া একজন সাত 

আনিয়া প্রাস্তরস্থিত ভাঙ্গা ঘরে আধুনিক পণ্তপতি সংবাদ যাত্রার সাবিত্রী 

চতুর্দশীর পালার উদ্যোগ করিতে, পারিভাষ, তাহা হইলে, ফুটুক আর নন! 

ফুটুক, ফুটিবার বাতা ত লাগিত। যদি সেদিকের গম! থাঁকিত, তবে এ 

বৃহৎ রাঁড় অঞ্চলে, তেমন ডাঁট খাট না হউক, একটা ভ ভাঙ্গাচুরা, গিরিজায়া 

আনিয়াও কি সেই কোমল.হস্তের সাময়িক সন্মর্জণীর অবতারণ| করিয়া 

'কুপ্ত সরকারকে একরূপ দিগ্বিজয ফুটন ফুটাঁইতে পারিতাম না? না, মে. 

দক্ষিণ দিকের মলয় ঘাঁতানের পন্থ! গুরু মহাশয়ের অটিচালায় নাই।, আমা-. 

দের কুঞ্জ সরকার ফুটিবে না, নাই ফুটিল। তোঁমরাকিছু সত্য সত্যে সহ 

দায়ে সলমনের বীস্ই প্রয়ানী নহ. তবে আধ-নটস্ তাচ্ছি লা করিবে ০ কেন . 

হান চট রিত ত।. 

বা মথুরার যমুনা ফিনাছে 

৮2৫ দলে দলে ফিরে, হস্ুমান 9... | 

পা ঘাটে থান! দিয়া, থাক পথ শা লিগা 

বাহির করিয়া মত বিট সারে, 2 
দেখি ভয়ে উড়ে যার প্রা ॥. 

লগ লাঙ্ুল- কেহ ভ্রমে ইতস্তত. 

7১:২৭ শা শিক্ট খিজের মতন; 3, 

ও শা ছষ্ট খু, যুবক শীবক দল): 
রি | মারামারি, কিবোকিলি করে, অনি ; 

- নাহি ভরে ন্ মানে বারণ ঠা 



৯... এ 518 সবীজীবন 

পাগল : কা রা তোলে ভীর্থফোি গণে,: 

হাতের, সামী কাড়ি খায়।
 ৃ 

৪ চা জুতা ছড়ি, গাছের উপরে চড়ি 
ঘ ক্ধরে কত রঙ্গ ভঙ্গ যাত্রিদের সনে; নু 

বা সেলে লা। 
তালদের অত্যাচার করি দরশন, 

টি যখুরার র্ষ সৈন্য শত 
| ব্ধালে লা ছি ৃ মারিল কতক গুলি 

হার লাঙল কা ণ করিল কর্ত 

ধরে ৪ লয়ে বগল শত. শত | 

উঠিল ভাগতে গোল, করনের মত [রোল: 
রত হাহাকার, বানর সমাক্ছে ১. 

-.কেহব। রাগের ভরে, দন্ত কিডি গিড়ি করে, 
কেহ লক্ফ গে বসাবে মাঝে। 

ষদে মিলে গালি পা পাড়ে, বকে আর, মাথা নাড়ে 

]... রাগে যেত পাগলের রিট ৪535. 
. সথ্কার গর্জন করি, ভীম গ গা হাতে ধরি, ই 

7. আার মার. রষে ন্েহে ধার তু রা 

শা রি র নেহ, . টেশবটিয়। সা রলে কেছ, হবার 

পাদ সাধা- আমাদের মাঝে! 
টি সঃ সবে গজ রণে, মার বক্ষ সৈন্য রি 

| তাড়াইয়া দেও পিশ্ধ পারে 7 

কেন পর অননিকাঁরে, 1 [সেতার রা ধারে বারে, 
1 নি 

বেন করে টি বর্ষণ ? 
শ্রী 

আমলা রামের চর, নহি প্রাহগীন ন্র, 

ক্ষসের মাঁনি না শা সৈন।” 

4) স্ুনি ভার সুপে জলস্তবচন.. 
8 ঠা... উঠিল: ছলিয়া শাখামৃগগণ, 

6 মন ০ 
চিঠি) 505 
শা 0 হাইট 58 



হনছদান ৪ নচ রত । না পর রর ৯২৭ রা 

চি খে আঁক্ষালন, : মহা আংক্দোলন, 

 কোলাহলে, ক ফাটে $. 5 
ভয় জর রাম খলিকা বলে নর 

.গাহির হইল সাজি দলে বে লগ: 

গল ক্রোৌধাঁনলে, ন না কণা বে 

সব্ষি, ঘমুলার ঘাটে), নু 

এমন, সমস জনে হর্ন 
রি আচার নাছেতে কোন হী 
কে মৃদু স্বরে, সভাপতি করে, 

| - ফাড়াইরা সভাস্থলে ; 
« £শুন. ভাই সবে, নন হণ রাখে, 
করিও না দ্বন্ রাক্ষসের সনে, . 
মোবা রাম ভল্ত,. ধর্ম অন্গুরক্ত- 

ভানে রা ভূমণ্ডলে রা 

এ: পূ রম ভরত পবন-নন্দন 6 
5. বাহার প্রতাপে কাপিত ভুবন, ৫ টা 

“ আমরা বানর”. কারি বংশধর, '. 1.5. 
এ গাহি জানি চিংসা দ্বেম), 
_ফগাহার খুণ্যে কাটি মায়াজাণ 
খর্সপথে স্থথে রুব চির. কাল, 2 

/.. তে রাশ 4 প্রেমিক জীন, রি 5 
৯ কত্ির জীবন কোষ” ূ 

| আাুরান নামেও যুবক 'জনেক লখ-লেজ দমান), 
| তাহার, বচন শুনি! আমন, হ্ই ল দপ্ায়মান । 

করি বক্র প্রীবা প্রমাদিদ্ত, বক্ষ দর সভা কন্ধি ছুই কাণ: 

কহে কোষভরে তুলি ছুই বাহু ভাগ্ছাড়ি শাল খান। 
ডি 

“কেন হব, মোর টা স্াক্ষম অধীন পরিহরি র.আত্মাদর ;. 

কিস্রে ভাবনা, ঁ  কারে নী এত্ত ভয় রদ নথি ঘোর] ভীরু নর ৭. ৮৮০৮৪ 

আমাদের কুলে, লইয়া জনম রাক্ষস: হই মারা, 
বুদ্ধ পিতামহ আত্মীয়" সবলে: নাছ: ম্যান অব তারা না 
বানর, পুণে । ভাই, খাবি লিখিয়ে বে. বারতা) 
হাঁ বে কপীল ! হবে কি সে সর, টকবল-কখার রথ] । 



৪৮78 লিন ১১৪০৮5৮৯85১ নই এ 
রহ 7 টি." / টা ্ 

্ লি ০ রি 
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মবজীবন। 

.এ বনের বানর হইয়া 'আঁমর! রহিব কি চিরকাল 2: 
যারা আনাদের নাতি জাতি তাঁরা হবে মহীপাঁল রে 

.. স্বজাতির দুঃখ করিব মোচন রাক্ষস করির দুর ; 

... ত্রেতার মতন সাগর লত্বিয়া যাব আমি লক্কাপুর। 
এবিভীষণে গিয়া বিনয়ে: বানাব রাক্ষস-রীতির কথা) ১:১১ 

' ভিনি রামভক্ ন্যায় ঈ্রক্ অবশ্য ঘুচাবে ব্যথা ৮. 
 এতেক কহিয়া বাহিরিল্ যুবা দাহসে করিয়া ভর). 
২ উত্তরিল গিয়া সেতুবন্ধ পারে সেই সিং হল নগর। 
"; ্ব্পুরী শোভা দেউল দেউটি দেখিয়া হিল জ্ঞান, 
. ভুলি বৃন্দাবন আপন ভাবনা ভবিল করিল ধ্যান। 
কালা মুখে চুণ মাখিয়া নিপুণ ঢাকিল বানর ছাদ , 
. রাক্ষসের বিদ্যা শিখিতে লাগিল.ঘুচাতে বানর-বাঁদ,। 
 এশিখিয়া তথায় রাক্ষসের, ঠাট বাধিলেক চূড়া ধড়া ). 

 বাঙ্ষসি ভোগনে রাক্ষসি বসনে হইল মেজাজ চড়া। 
.. খেতো প।তালতা ছোলা! কল। শশা জাতির প্রথার মত; 
ৃ ছাড়িয়া ০ সে সব হইল এখন মদিরা গোমাংলে রত। 
. স্বদেশের রীতি স্বদেশের নীতি রহিল না সি 
নি সকলি ফিরিল, কিন্তু কোন, মতে ফিরিল না মতি তার। রি 

ধরি নববেশ নবীন'আকাঁর দেশে এল জান্ব বান ১. 
নাহিৎ আর ভয়, বানর সমাজ পাইবে এবার ত্রাণ). 
_ আসি বৃদ্দাবনে লাগিল ছাড়িতে , নব নব উপদেশ) 
ই বানর বানরী ভয়ে সুশক্কিত দেখি তার নর বেশ! 
৷ ব্াক্ষদ মতন আকার প্রকার করি সবে দরশন.) 
. ভাবিল মনেতে. করিবে আঁবার গোলাগুলি বরিষণ। 

বানর কটক তুলিয়া লাঙ্গুল.পলাইগ উভরড়ে; 
: সেই গগডগোলে পশিল রাক্ষদ হাহাকার ধ্বনি পড়ে ৰ 

হেরে জান্ধুবানে বানর-াক্ষম রাক্ষসের হব অতি, 
শিকলে বাধিল মঞ্চে বপাইল জানান হৃষ্ট মতি। 
বানর-রচিত বানর চরিত: বানরে, শুনিল যবে; 

হাসে খিলি খিলি, করে কিলোৌকিলি বাঁনরে ঘাঁনয়ে তবে।: 



১ম ভাগ | আশ্বিন | ১২৯১। এ তয়, সং খা | 

ব্রত শব্দের অর্থ নিয়ম | অর্থাৎ ধেরূপ নিয়ম শেষে ডি কর্তৃক 

'সবলম্বিত হয়। রা$জ্ঞা গুরুদনের আদেশ কিম্বা নৈসর্গিক নিয়ম, ব্রত পদে 

টা ন্হে। এইণনকল নিয়মও ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রতিপাঁলিত হয় বটে, কিন্ত 

তাহাতে স্বেচ্ছা কি শ্বানুরপ্ডিতাঁর স্থল নাই; ) এই নিমিত্তে তাহাতে স্বভাঁবত 
কোন ব্রত পালন হয় না। এই প্রবন্ধে কোন ব্রভ- বিশেষের কথ নাই; 
নিদ্ধি্ট কাঁলব্যাপী হউক কিন্বা ক্দীবনব্যাপী হউক সকলত্রতেরই সাধারণ 
লক্ষণ কএকটি'র সমালোচনা করা ষাইবে। ভরসা জরি: রী সকল, লক্ষন | 
অনুসারে শান্ত্রোক্ত বিধানের সারংস্াও হদয়জম হইবে।.. ৃ 

কি উদ্দেশে ব্রত করা কর্তব্, করিলে কি ফলোদয় নর পারে কর 
 ইহারজ্লন্য কি কি বিষয়ের গ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এই সকল কথা, সমান 
১ সুখ এবং নিয়ম নামক তিনটি বিভাগে পরদিন হইবে। প্রথমত গাঠক 
, দেখিবেন যে সমাজ সংক্রান্ত নৈসর্িক নিয়মান্সারে মন্য্যের কর্তব্য নির্বাহের. 
একটি নিয়ম, পরার্থপরতা | ৷ দ্বিতীয়ত দেখিবেন থে ব্যক্তিগত ধর্্বানুমারে রা 
আখ ফাধনের নিয়ম বিভিন্ন) ব্যক্তিগণ পরার্থপরতা বিহীন না হইঘ়াও অপে- 
ক্ষাকত প্রবলতররূপে স্বার্থপর্ত্্রই বশবর্তী, হন। অনত্তর এই প্রশ্নের, রি 

উদয় হইতেছে! যে এই: স্বাভাবিক বৈষম্য নিবারণের সহপার কি. ? পরিশেষে দু 
প্রদর্শিত হইবে, যে: প্রস্তাবিত সং ছুপায় অর্থাৎ কর্তব্াপালন ও সখ যান 
&ঃ বিছি একমাত্র সব নী. ্যবসথা২-ত্রত 1. হিলুধর্াসছসারে। প্রথমত ফাগ-পরে রা 
৷ যোগ, অনন্তর পদাচং যান গু ?ট ভপের ব্খান করিয়া সরশেষে শুতে রি 



| টিটি 3৬. মবজাবন 

প্রচলিত হইয়াছে। ।. অতএব গুলি ঘৃণিত অবলাগণে রই উপযুক্ত মনে না 
করিয়া উহার সার ম্খব উপর্পদ্ধি কাই যুক্তি সঙ্গত।, 

| ৯. আসমাজ1.. 

মানুষ লোকলেয়ে তিন্ন বাস করিতে গ পারে নাও করিলে মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় 

না। লোকালর, ফেবল লোক এবং আঁলয়ের সংযোগ নহে। আলম শব্দ 

গুহ, নগর, রাজ্য, পৃথিবী আদি নানা জড় পদার্থের বাঁচ্য বটে; এবং লোক 
শবও মনুষ্যের বহুত্থ জ্ঞাপক বটে।. কিন্ত লোকালয়ে লোকের আলয় ছাঁড়া 

আর কতকগুলি-বিষয় ষ্ঠ হইবে। প্ লোকালয়ে মনুষ্য পরম্পরার সন্বন্ধ বিশেষ, 
₹ সম্বন্ধ, মনথষ্যাদির সহিত আলফ বিশেষের সংযৌগ--এই অতিরিক্ত বিষয় 

| রা উপলব্ধি হইয়। থাকে । ফলত একাধিক মন্ষ্যের অসম্বদ্ধ অবস্থা কিরূপ 

তাহা মনে না করিলে তদিতর সমাজ নামক সহ্বদ্ধ-মনুব্য জ্ঞাপক পদার্থ হদয়- 

জম হইবে না। এখানে অগত্যা কেবল সম্বদ্ধ মন্গষ্যের আলয়েরই আলো 

চনা কর! যাইবে ; অসম্বদ্ধ মনুষ্য সমুহের আলয় কিনা তে পারে তাহা, 
পাঠক মনে মনে চিন্তা করিয়। বুঝিবেন। রঃ 

উপরে লোকালয় শব্দে সম্বন্ধ বিশিষ্ট বনু টি নিন আলয় বলিয়! ব্যক্ত কর! 

গিয়াছে । বস্তত ইহাতে আরো কএকটি কথা লক্ষিত হইবে । একাধিক 

ব্যক্তির সন্বন্ধ-বিশেষ দ্বারা পরিবাঁর সৃজন হয়, লোকালম্ব আবার সেইরূপ সম্বন্ধ 
্ বিশিষ্ট পরিবার ক্রমুহের সমাবেশ । সমিতি নামক সন্বদ্ধ বক্তিগণ সমাজ 

শে বাচ্য বটে কিন্ত কেবল সমিতি হইতে লোকালয় সংস্থাপন হয় ন]। 
| 2 ল্োকাঁণয় বুঝিবার জন্য পরিবার নামক পদার্থ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক এবং 

পরিবার কাহাকে বলে তাহা বুঝিবার জন্য বিবাহিত এবং অবিবাহিত 
 ম্পতি আছি সমাজ-শরীরের নমুনা পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য | 

জীব জড়পদার্থ হইতে বিভিন্ন; জীবের বর্ধন, ক্ষ ও মৃত্যু আছে, জড় 
.. শদার্থের তাহা নাই। তস্তিন্ন জীবমিথুন হইতে জীবের উদ্ভব এবং সংখ্যা বৃদ্ধি 

হইয়া থাকে। এই স্থলেই প্রথমত সংযুক্ত জীবের সুচনা দুষ্ট হইতেছে 
সন্ধিনী, * শব্ধ সচরাচর প্রচলিত নাই কিন্ত উহ্বাতে জীবমিখুনের সংযোগ 

* সচ্চিদাননাময় হয় ঈশ্বর শ্বরূপ।. 
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন র্প। | 
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশ্রে সন্ধিনী। 
চিরংশে সংবিৎ যারে কৃষ্ণ জ্ঞান মানি ইত্যাদি 

চৈতন্য চরিতামুভভ | মধ্যম খও । ৬ পরিচ্ছেদ, 1 



স্ 

সমাজ | ৯৩৯, 

এবং গর্ভ ও ভ্রণের সংযোগ-এই দ্বিবিধ সন্ধির শক্তি ব্যক্ত করে। এই 

শক্তি ব্যতিত জীবের সত্ব থাকে না। কিন্ত সন্ধিনীশক্তির ক্রিয়াদ্বয় উভয়ই 
জীবধর্থাক্রাত্ত অর্থাৎ মনুষ্যৎধর্্ম হইতে বিভিন্ন। গর্ভস্থ সন্তান জীবধর্ধানুসারে' 

মাতৃদেহ পরিত্যাগ করিয়। ক্রমশ পৃথক ভাব জবলন্বন' করিতৈ থাকে । কিন্ত 
মনুষ্য এই পাথক্য সন্বেও অন্যান্য কারণ সহযোগে মাতার সহিত ক্রমশ বরৎ 
দৃঢ়তর স্থন্ধেই সংযুক্ত হইপ্া থাকেন, এমন কি জগণদীশ্বরীর. সহিত যথা- 
যোগ্য সামীপ্য প্রকাশ স্থলে তাহার প্রতি মাতৃ সম্বোধন অপেক্গী আর কিছুই 

উপযুক্ত মনে হয় না। ইহাতে বুঝা যাইবে, জীবমিখুন যে জীবধন্ম পালন 
করে, মনুষ্য তাহার উপরে অন্যবিধ গ্রন্থি স্থাপন দ্বারাই এক ৩ ভাবের 

স্ুত্রপাত করেন। 

ফলত দম্পতির স্থারী নব্বন্ধ হইতেই পতি-পত়্ীর সমাজ, আর সম্ভান ও 
নীরংস্থারী সম্বন্ধের উপর জনগ্লিতার সংগ্রহ হইলেই পরিবারের স্ষ্টি হয়। রা 

তা 

'ধুরুষ যে সংকলপ করিয়্া,এই সকল সন্বন্ধ সংঘটন করেন, তাহারই নাম বিবাহ । 

পরিবারে জীবধন্ম সমস্তই বিদ্যমান থাকে কিন্ত তদতিরিক্ত নানাবিধ :উতকৃষ্ 

নিয়ন অখৃশ্রয় করে; এবং সেই সকপ নিয়ম এমন মনুষ্যত্বজনক, ষে তাহ। সমগ্র 

জীবধন্মকে আচ্ছাদন করির। ফেলিতে পারে। বানপ্রস্থু তাপ তাপসী বিবাহ 

সম্বন্ধে সম্ঘদ্ধ হইর1ও ব্রহ্মচর্ধ্য অব্লন্বন করিরা থাকিতেন। পোষ্যপুক্র দত্তুরু 

গ্রহীতার সম্বন্ধে সর্বতোভাবে জীবধন্মস অতিক্রম করিয়া! ওরস-পুজের *মভাব 

মোচন করেন। এতদ্রিন্ন একটি অভিনব ইউরোপীয় মত প্রচার হইয়াছে 
তদনুসারে যাহারা রোগ বা দৈন্য হেতু সম্ভান উৎপাদনের অযোগ্য 
তাহারণও চির ব্রন্গচর্্য সংকল্প করিয়া বিবাহ্ করিতে পারেন, এবং পোধ্যপুজ 
বা পোষ্য পুত্রীর দ্বারা এমন পরিবার রচনা করিতে পারেন যে, তাহাতে জীব- 
ধর্মের সংস্পর্শ এককালে অস্তর্থিত না হউক, নিতান্ত সংকীর্ণ হইন্ধা যাইবে । 
এই সকল কথা সবিস্তর চিস্তা করিলে জীবমিখুন এবং নরপরিবারের মধ্যে 
ইতর বিশেষ কি তাহা ব্যক্ত হইবে। ধাহারা পারিবারিক বিধান মধ্যে 
এই বিভিন্ন লক্ষণ কিছুমাত্র দেখেন নাই কিনব! তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ লক্ষণের কিছুমাত্র 
অভিজ্ঞ £1 লাভ করেন নাই) তীহাদিগের সমীপে রেশি+কথা বলা বিফল। 

অনভ্ভর পাঠক] দেখিবেল, যে কেবল স্্রী-পুরুষ এবং সম্ভান এই, 
তিন'বন্ত লইয়াই পরিবারেক সংগঠন হয় না আমি এখানে একান্নবর্তী 
পরিবার বা সপিশুবর্গের কথা তুলিব না কিন্ত প্রতি পরিবার মধ্যে 
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[একা বংশাহক্রম আছে, ভাহা বিভিন্ন বিষয়। য়ে এড গরিবাঁর 
বল তাহার একজন আদিপুরুষ ধরিরা বংশনাশ হইবার সীমা 

পর্য্যস্ত গণনা | করিলে যতশুলি মনুষ্য হয় তাহাদিগেরও এক সম্বন্ধ 
ভবস্থা 'আছে.। "এই সন্বদ্ধ অবস্থা একবস্ত, এবং তাহার অন্তর্গত পুরুষ 
পর্ধ্যাত্ধ অপর একবস্ত; আর যে প্রণালি দ্বারা এই দ্বিবিধ বস্তর ক্রমসাধন 
হয়, যাহ! হ্বারা এ সকল পুরুষ পরস্পরার ম্বন্ধ প্রতিপাখিত হয়, তাহা আর 
এক পদার্থ । : আমি সেই প্রণালিকে বংশান্ুক্রম বলিতেছি। পরিবারশ্থিভ 

ব্যক্তিগণ জীবিতাবশ্থাতে যে সম্বন্ধ ধারণ করেন, আর তাহাদিগের পুরুষান্- 
ক্রম দ্বারা যে সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, এই ছুটি বিভিন্ন সম্বন্ধ । ইহার মধ্যে বিস্তর 
বৈলক্ষণ্য আছে। একটিতে মন্ুষ্যের জমাট ভাব জন্মে আর একটি প্রণালি 

দ্বারা জমাট মানুষ কাল প্রবাহে সম্ভরণ করে। করিয়া, আর এক প্রকার 

যুক্ত রূপ ধারণ করে। একটি সম্বন্ধ মৃত্যু পর্ধ্যস্ত থাকে, আর একটির 
দ্বারা মনুষ্য মৃত্যুকে পরাঙ্গয় করে। পরিবারাশ্রিত : জমাট-ব্যক্তিগণ্রে 
বিয়োগ দ্বারা পরিবার বিনষ্ট হয় না) কেন না এক পুরুষের পরে পুরু- 

ষাস্তর আবিভূতি হয়। কেবল বংশাভাব হইলে পরিবারের জীবন বিলুপ্ত 

হয়। অতএব পরিবারের জীবন অতি দীর্ঘকাল ব্যাপী বটে। আর পোষ্য 

পুত্রের প্রকরণ অবলম্বন স্থলে উহা! অনস্তব্যাপী বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি 

হয় ন্বা। কিন্তু সমাজ-জীবনে এই নিয়ম অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ় পে ব্যক্ত 

হইয়া থাকে। 
জন্ম, বর্ধন, জনন,ক্ষয়, মৃত্যু পরই কএকটি বিষয় মধ্যে জীবধর্্দ এবং 

মনুষ্য ধর্মের যে তেদ আছে তাহা প্রদর্শিত হইল।. পরিবার-শরীরে, তত্ভিন্ন 
আরও কএকটি বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইবে। নরমিথুন জীবধর্ম পালনান্তেও 

যে সংযুক্ত থাকে তাহার মহৎ উদ্দেশ্য পরস্পরের সাহাধ্য। ইহাই 

সমাজ-শরীরের মূলীভূত কথা । এবং ইহাঁতেই আবার সামীপ্য সাধুজ্য আদি 
 শুরুতর কথার সৃচনা হইয়া থাকে । মনুষ্য জীবের ন্যায় আহার করে, কিন্ত 

সকল জীব মন্থুষ্যের ন্যায় খাদ্য আহরণ করে ন1। মনুষ্যর আগ একটি বিশেষ 
ধর্ম এই যে দেহ আচ্ছাদনের উপানন না করিলে চলে না। আর কেবল গ্রাসা- 

চ্ছাদন নহে; দিবা রাত্রি এবং খতুপরিবর্তন বিষয়ক সমস্ত নৈসর্ণিক নিয়মের 
জ্ঞানার্জন এবহ সেই জ্ঞানের, উপযোগী: ব্যবস্থা করাই মনুষ্যবর্গের, প্রধান 

ূ কার্য | পরিবার রূপ সমাজ এই সকল কার্ধ্যের অনুরোধে আবদ্ধ থাকিয়া গৃহ 



মমাজ। ৯৩৩ 

সংগ্াপন করে। কিন্ত কেবল গৃহঘারা সকল প্রয়োজন স্থসিদ্ধ হয় না। 

এইজন্য নানা পরিবাঁর একত্রিত হইয়া নগর" ও রাজ্য ইত্যাদি লোকালয় 

সংস্থাপন করে। অতএব পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন যে সন্বদ্ধ মনুষ্য, জীব 
এবং ব্যক্তি হইতে কত বিভিন্ন । এই সকল পদার্থের পর্যযারগুলি উত্তম 

রূপে উপলব্ধ না হইলে ব্যক্তিগণের কর্তব্য বিধান নির্ণয় করা অসাধ্য । 

ইদ্রানিন্তন সমাজ-তবের আলোচন! হেতু নগর রাজ্যাদি সংক্রাস্ত নানা 
কথাতে বিজ্ঞানশান্স্রের প্রণালি প্রয়োগ দেখিতে পাঁওয়াযায়। কিন্ত এই 

প্রণালীতে সন্বাগ্রে পারিবারিক সমাঙ্গের মর্মগ্রহ হওয়া আরশ্যক। 

তন্িন্ন নগর রাজ্যারদদি বৃহত্তর সমাজের বিধান হদয়ঙ্গম করা অসাধ্য । 

মনুষ্য, যদি কেবল পারিবারিক সমাজ দ্বার! স্বকীয় কাধ্য সমস্ত উদ্ধার 

করিতে পারিত,তাহা হইলে নগর বা রাজ্যের আবশ্যকতা থাকিত না। 

ফলত প্রথমত পারিবারিক নিরমে সমাজ স্থাপন করিতে গিয়াই 
একানবর্তী পরিবার, সপিগ, জ্ঞাতি, গোত্র এবং গ্রাম আদি সংস্থাপিত হই- 

'স্বাছিল | কিন্তু ক্রমশ অন্যান্য সামাজিক অভাব ব্যক্ত হইয়া অন্যবিধ সমা- 

জের উৎপত্তি হইয়াছে । এসকল বিষয়ে সম্যক আলোচনার স্থান নাই.। 
তবে চিন্তার সন্ধি এদর্শনার্থ কএকটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে । বংশ- 

বৃদ্ধি সহকারে পরিবারের ভেদ ও সাধারণত আজ্ঞাদাতা আজ্ঞাকাদীর 

সম্বন্ধ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট এবং সমান এই ত্রিবিধ অঙ্গ স্থাপ্রিত হয়। 

তভভিন্ন এ স্থত্রে ভাষার উতৎপন্তি হইয়া! থাকে, আবার ভাষার বিস্তার 

হেতু বিভিন্ন পরিবারের সমাগম হয়। চতুর্থত মনুষ্য পরম্পরার 

সম্্যৌগ হেতু উপজীবিকাঁর প্রভেদ হইয়া খাকে। আদিম অবস্থায় কখন 

মুগয়া কখন পণুপালন এবং কখন ব৷ সামান্য কৃষি কার্ধ্য দ্বারা নর সমাজের 

জীবিকা নির্ধাহ হইয়া! থাকে । অগ্রে বল পূর্বক অপহরণ এবং তদনস্তর শ্রমই 

মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন হয়। আর কৃষিঙ্গাত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে শিখিলে 

পরে শ্রমজাত শিল্পাদির উদ্ভব এবং বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়। সমাজ শরীরের পরি- 

বর্ধন বলিতে প্রধানত উল্লিখিত তেদ ও পরিবর্তন সমূহ বুঝিতে হুইবে। নতুব! 

পারিবারিক ধর্মের উচ্ছ আঙগতা হেতু মনুষ্য জাতির মধ্যে যে বংশ বৃদ্ধি 

তাহা দ্বারা লমামশরীরের প্রকৃত পরিবর্ধন হয় না। সে যাহ হউক, জার 

একটি পদার্থ দ্বারা সমাজশরীর পারিবারিক সীমা উন্নজ্বন করিয়। লোকী- 

লয় নামে অবতীর্দ হছন। 'সেই' 'পদার্ঘ_গমনাগমনের উপায় বিশিষ্ট 
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ধরা-পৃঠ__অর্থাং নগর। নগর র্যতীত প্রকৃত লোকালয়ের উৎপত্তি হয় না; 
উদ্ধাপক্ষে উহ! কেবল বৃহ্দাকাঁর পরিবার মাত্র হইয়া থাকে । যেমন ভাষা 
দ্বারা মন্ুষ্যগণ পরম্পরের মন আয়ত্ত করে, সেইরূপ নদী এবৎ বদির ছারা 
বিভিন্ন পরিবারের সমাগম সুসিদ্ধ হয়। আর ভাষা দ্বারা এবৎ শ্রমশোভিত 
'আলযর সংযোগে মন্ুষ্যের জমাট ভাব পরিবদ্ধিত হইরা সেই উপায় দ্বারাই 
আবার সমাজশরীর অবিচ্ছিন্নরূপে কালব্যাপী' হইতে থাকে । অনস্তর এই সঙ্গে 

রেলরোড ও তাড়িত বার্তাবহের কথ। চিস্তা করিলে পাঠক বুঝিতে. পারিবেন 
যে, লোকালয়ে পরস্পরের সামীপ্য সাধন কি মহত কাধ্য এবং উহার সহিত 

সমাজশরীরের পরিবর্ধন আর সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি কেমন সংস্থষ্ট । 

এত বাহুল্য কথাতে কেবল এইমাত্র প্রদর্শন করিলাম যে, অন্য' জীব, 
এবং মনুষ্য মধ্যে যেমন তারতম্য আছে, মনুষ্য এবং সমাজ মধ্যে আর 
সমাজান্তর্গত পরিবার, নগর এবং রাজ্য "মধ্যেও তদনুব্ূপ ইতরবিশেষ মানিতে 
হইবে। (কেহ কেহ এপত্যন্তও বলেন যেরাজ্য পরম্পরা কোন প্রকারে... 
সুমন্বদ্ধ হইলে ভবিষ্যতে নম মনুষ্যবর্গের একত্ব সংস্থাপন হইতে পারিবে ]) 

ফলত প্রাগুক্ত বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন নিয়ম অবগত হওর। আবশ)ক, 

তত্ভিন্ন ব্যক্তিগণ কি কি নিয়মের বশবর্তী তাহা বোধগম্য হইতে পারে ন]। 
পরন্ত নানাবিধ সমাজের স্ব স্ব ধন্ম যেরূপ হউক সর্ধসমাজের মুর্গীভূত ব্যবস্থ! 

একমাত্র পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহুনাই। 

কি পারিবারিক, কি নাগরিক, কি রাজ্যব্যাপী, যে কোন সমাজ 
হউক সর্ধত্র সকলকেই পরম্পরের সাহাষ্য প্রতীক্ষা করিতে হয় *। কিন্তু 
আমাদিগের হিন্দুসমাজে ইহার খিরোধী কতক গুলি কথ! প্রচলিত, 

আছে। তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিবার অভিপ্রায় নাই, কেবল 
তাহার লক্ষণ নির্দেশ কর1 আবশ্যক । বানপ্রস্থ তপস্বীগণ সন্নযাসধন্ম অবলম্বন 

পক দেশ দেশাত্তরে বিচরণ করিতেন, ততন্বারা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মন্থন 

 * বিচার শৃঙ্খলার বিচ্ছেদ হইবে বলিয়] পারিখারিকধর্মন বিহীন কতক : 
গুলি সমাজের উদ্দাহরণ দিতে পারি নাই কিন্তু তাহার পধ্যবেক্ষণ না করিলে | 

_: প্রস্তাবিত বিষয়ের মন্ম বিশদরূপে ব্যক্ত হইবে না বলিয়া বলিতেছি যে কো- ৃ 

_ স্পানি, সমিতি, আখড়া, পার্লিয়ামেন্ট, সেন। ইত্যাদি সমাজ সর্বদাই দুষ্ট হয়: 
কিন্তু তাহা পরিধার লক্ষণ প্রস্থত নহে । কি পারিৰারিক ধন্ম বিশিষ্ট রা | 
2 কি হনবহিহতি সনাজ সর্ধরই পরস্পরের সাহাধ্য বিদ্যমান থাকে ।. 

পাপী পাপন 
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'গ্াপন হইত ।. কিন্ত অনুমান হয় যে একু সময়ে এই. নিগুঢ় অভিসদ্ধি 

কোন প্রকারে বিলুপ্ত হইয়া ষতিধর্মের অত্যন্ত প্রাহূর্ভীব হইয় থাকিবে; 

হইয়া সন্স্যাসধর্ম, আশ্রম পর্যায় মধ্যে চতুর্থ পদ হইতে স্থান জষ্ট হইয়াছে। 
বোধহয়, সেই অবধিই যতিধন্মের মুলতন্ব অচরাঁচর এইরূপে ব্যক্ত হইয়া! 

আঁনিতেছে,যে ব্যক্তিগণের সর্বতোভাবে স্বাধীন হঈটতে চেষ্টা করাই বিধেয়। 

তপস্যা .ও কুচ্ছ ব্রত অবলদ্বন করিলে পরিবার, লোকালয়, অর্থ, কৃষি, শিল্প, 

বাণিজ্য, কিছুরই প্রয়োজন থাকিবে না এবৎ যতি স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ 

পূর্বক অনন্যচিত্তে ঈশ্বরারাধনাতে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন। এই কথাতে 
কোথাও এপ বিন্দুমাত্র প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যতিধর্ম্ের 

উতি সাধনার্থ গুহস্থ-ধর্মের ক্ষয়নাধন 'কর। বিধেয়। এ দ্বিবিধ ধর্-ক্রাস্ত 

যে সকল গুট় কথ! আছে তাহা প্রকাশ করিবার স্থল নাই তথাচ এ 

পর্যযত্ত বলা যাইতে পারে যে, হিন্দ্ধন্মান্ুসাঁরে গৃহস্ত-ধন্ম কখনই অবজ্ঞার 

যোগ্য নহে। প্রত্যুত উল্লিখিত সমাজ বিষয়ক নৈসর্গিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য 

করিলে ব্যক্ত হইবে যে, গৃহস্থাশ্রমই সমাজের প্রধান অবলম্বন । এবং শাস্েও 
এই কথার উল্লেখ দেখা যাঁয়। অতএব যতিধর্ষের ব্দি কোন মাহান্স্য থাকে 

তাহা গ্রাগুক্ত আশ্রমের শাখ! স্বরূপ মাত্র। সেই শাঁখ। বিশেষের গ্রতি যতই 

সমাদর কর তাহার নিমিত্তে পারিবারিক, নাঁগরিক, বাঁজ্যব্যাঁপী কিম্বা জগৎ- 

বাপী নরধর্ষের বিশ্ব সাধন করা নিতাত্তই অকর্তব্য। যেখানে এই*নরধর্মের 

সহিত যতিধর্মের ক্য না হইবে সেখানে শেষোক্ ধর্সকেই ভূল'বলিতে 
হইবে,এবৎ অন্যান্য ধর্মের প্রাধান্য সর্ধাগ্রে রক্ষা করিতে হুইবে। কেনন! 
যেন দ্রব্জাতের রাসায়নিক ধর্ম অভাঁবে জীবধর্ম প্র্তপালিত হইতে 

পারে না এবং যেমন জীব ধর্দদীত্রিত বংশ পালনাঁদিকার্ধ্য ব্যতীত সমীজধন্মের 

প্রয়োগ হইতে পারে না, সেইরূপ বুঝিতে হইবে যে ভৌতিক নিয়ম, জীবধর্শ 
এবং সমাজ ধর্ম এই সমস্ত গুলি সর্ধাগ্রে রক্ষা করা! আবশ্যক, তদনস্তর যদি 

কর্তব্য হয় তবে ষযিগণের আচরণ বিষয়ক নিয়ম করা যাইতে পাঁরে। ফলত 

ষতিগণ যতই বলুন, মনুষ্য লোকালয়ে ভিন্ন কখনই বাস করিতে পারে না, 
লোকালয় বিনষ্ট হইলে মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না। .'লোকালয়ের নিয়ম পরস্পরের 
সাহায্য। অর্থাৎ লোকালয়ে, জীবন পরের দারা যাপন. করিতে হয়। যে 
ব্রহ্মচারী মনে করেন আফিঞঅধ্ধণী, আমার জীবন. যাপনার্থ কাহারো সাহায্য 

গ্রহণ করি নাই, করিব না, তিমি নিতান্ত মোহাদ্ধ। রি 



৬৩৬ মধজীবন | 

সমাজের নিয়ম এই বুঝা গল ষে, জীবন পরের দ্বারা যাপন, করিতে 
হয়। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞার অব্যবহিত ফল এই যে, জীবন পরের জন্যে 

যাপন করা আবশ্যক। কেননা! উহ্য বিষয়__অহৎ পদার্থ_কোন নির্দিষ্ট 

ব্যক্তিকে আশ্রয় করিতেছে না। যে পর সেই অহং বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 
এখন পাঁঠক বুঝিতে পারিবেন যে সমাজ তত্ব হইতে কি এক উৎকট কথা! 

উদ্ধার করা গেল। ইহা স্ুসাধ্য হউক, দুঃসাধ্য হউক কিম্বা এক কালীন 

অসাধ্য হউক এই নিয়ম হইতে অব্যাহতি নাই। ইহা সুখপ্রদ হউক বা 

ধর্মশাস্ত্রান্থগত হউক অথবা উভয়ের.বিপরীত লক্ষণা ক্রাস্ত হউক কোন মতেই 

ইহার প্রতি উপেক্ষা করা যায় না। এই কথার প্রতি যদি সন্দেহ জন্মে 
তবে আমার তর্ক সোপানের প্রধান প্রধান আরোহণস্থল গুলিতে পুনরায় 

পদ্দার্পণ করিতে পার। করিলে দেখিবে যে মনুষ্য জীবধর্ম অতিক্রম পূর্বক 

নানাবিধ সমাজধর্মের বশবক্তা হয়েনন। সমাঙ্গ কেবল জীবিত মনুষ্যবর্গের 
উপর নির্ভর করে না। পুরুষপরম্পরা এবং পুরুষান্ ্রম-আশ্রিত ভাষা, নগর... 
ও লোকালয়ের নৈসর্ণিক নিয়ম, তাবৎ ব্যক্তিকেই অবলম্বন করিহে হয়। 

যতিগণ যাহাই বলুন ত্র সকল নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন 
না। জীবন পরের দ্বার! ভিন্ন কখনই চলে না। স্ৃতরাং ভূমি যদি পরের 
জন্যে আপনার জীবন যাঁপন করিতে অনিচ্ছুক হও) ভাহা হইলে কেবল 

কমিগণের ন্যায় পরভাগ্যোঁপজীবী হুইয়! জীবনধারণ করিবে । তাহাতে 
তোমার দেহ রক্ষা হইতে পারে বটে এবং তোমার বাহ্যিক অবয়ব 

মন্ধষোোর ন্যায় থাকিতে পারে, কিন্ত তোমার মনুষ্যত্ব থাকিবে না, তুমি 

নিতান্তই পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে। তুমি বাল্য. বা! যৌবনোপার্জিত জ্ঞানরাতবের 
সাহাম্্যে ষদিও কোন প্রকারে মনুষ্যত্ব রাখিতে পার তথাঁচ তোমার সেই 

জ্ঞানরত্ব কখনই নরধর্শানুসারে পরিবর্ধিত হইবে না। বিশেষত সেই জান- 

রত্বই তোমার ভ্রম প্রমাণের স্থল হইয়া! থাকিবে। কেনন। সেই জ্ঞানরত্ব যে | 

পরের নিকট পাইয়াছ তাহ! অস্বীকার করিতে পারিবে না। অতএব তোমা 

.. জ্ঞান প্রস্থত যতিধর্মইি তোমার পরাধীনতার প্রমাণ হইতেছে । আর তুমি অপ্রে 
_সমাঙ্গের নিকট খণ গ্রহণ করিয়া যদি এখন তাহা বিস্থৃত হইবার চেষ্টা কর. 
ভবে ইহাই তোমার মনুষ্যত্ব -হীনতার পরিচায়ক, হইবে। 
ফলত ঘতিধর্দের সামাজিক উদ্দেশ আছে কি যতিদিগের নির্শাল, ৫ 

: প্রত্যক্ষ করিলে সকলেই বিদ্যাভ্যাস ভাবেও সদাঁচার শিক্ষা করিতে পারে, 
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বস্তুত কেবল গ্রন্থপাঠে বিদ্যাভযাস হয় না। গ্রস্থোস্ত সদচীর. গরা- 
মণ হওয়া আবশ্যক এবৎ তাহার নিমিত্ত আঁদর্শের প্রয়োজন আছে । যতি 

স্বশরীরে নারায়ণত্বের আদর্শ হুইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে যতি তাহা 
ভুলিয়া ধান, তিনি কখনই ঘতি নামে বাচ্য নহেন। সে ধাহা হউক এই বিভা- 

গের" উপসংহার স্থলের কথা পূর্বেই ব্যক্ত হুইয়াছে-_-জীবন পরের দ্বার! 

যাপন করিতে হয়_.অতএব উহা পরের জন্যে যাপন করণ বিষয়ে গত্যস্তর 
মাই। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, লোকালয়ে পরম্পরের সাহাধ্য 

করিতেই হইবে; সঙ্ঞানে কর, মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবে; ইচ্ছা পূর্বক কর সুখ 
লাভ করিতে পারিবে । অনিচ্ছ। পূর্বক কর, আজীবন.ক্ট পাইবে আর 

সমাজ উচ্ছ, জলিত হইবে। যে দিকে দেখ সমাজ এবং পরস্পরের সাহাষ্য 
বিচ্যুত হইলে নরদেহধারী ব্যক্তি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারে না। ক্রমশঃ 

কেবল পশু ত্বই প্রাপ্ত হয়। তীর্থ অর্থাৎ তপস্যাস্থানে পাপ সংস্পৃষ্ট হইলে 
, আর কোথাও মুক্তিলাভ হইতে পারে না। একথ নিতান্ত অপ্রামাণিক নহে । 

অনশীলন। 
০১ ৃ 4 

প্রথম কথা । স্কুল বৃভীস্ত। 

শিষ্য । অদ্য অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসন! করি৷ 

গুরু । সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমর পাইয়াছি কেবল 
দুইটা! কথা । (১) মানুষের সুখ, মনুষ্যত্বে; (২) এই মনুষ্যত্ব, কল বৃত্তি- 
গুলির উপযুক্ত স্ফত্ি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ । এক্ষণে, এই 
গুলি কি প্রকার তাহার কিছু পর্যালোচনার ্রীয়োজন। 

বৃত্তিগুলিকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পাঁরে। (১) পারী- 

রিক, ও (২) মানসিক । মানসিক বৃত্তি গুলির মধ্যে কতক গুলির উদ্দেশ্য 

জ্ঞানার্জন ও চরিতার্থতাও জ্ঞানার্জনে হয়। যা, _ধারণা, কল্পনা, স্থৃতি 

ইত্যাদ্ি। আমি সেই গুলিকে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি বলিব. অথবা যে কথা এক 

বার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই যদি তোমার মতে প্রচলিত রাখা উচিত হয়, 

: তবে সেই গুলিকে তুমি বৃদ্ির্ি বলিতে পার। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে। 
েগুলির কাজ, কাধে প্রবৃত্তি দেওয়া ঘা, _-্সেহ, দয়া, ভক্তি । : সে গুলিকে 



াঁধ্যকারিণী বৃত্তি বলিতে গারি। ই মে রতি নাম বু 
ব্যবহৃত হইয়াছে। * 

শিষ্য। এ8567666 কিসের ভিতর পড়িল ? 
গুরু | হিসাব মণ্ত কার্ধ্যকারিণীর ভিতর পড়ে । আবার জ্ঞানার্জনী বৃত্তি 

শুলির সঙ্গে সে গুলির এমন সাদৃশ্য আছে, যে সে গুলি হইতে এগুলিকে 

বিষুক্ত করিতে ইচ্ছা! করে না। যাহাহউক, আমরা 'অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বা কোন 

দর্শনের অবতারণা করিতেছি নাবৈজ্ঞানিক স্ুঙ্মতায় আমাদের কিছুই 

প্রয়োজন নাই । আমাদের উদ্দেশ্য,_কি হইলে মনুষ্যত্ব লাভ করিব, 

তাহাই নিরূপণ করা । অতএব যাহাতে সকলে সহজে সে তন্ব বুঝিতে 
পারি, সেইরূপ নামকরণই আমাদের উচিত, বৈজ্ঞানিক সুস্মতায় আমাদের 
প্রয়োজন নাই। যদি এই শেষোক্ত .বৃত্তিগুলির পৃথক নাম দিলে মনুষ্যত্ব 
তত্ব বুঝিতে আমাদের সুবিধা হয়, তবে পৃথক নামই দিব। তুমিই না হয়, 
একটি নাম দাও । র 

শিষ্য । আমি নামকরণ করিতে গেলে ওগুলিকে চিতরখিনী তি 

বলিব । 
সুক্ক। আপত্তি নাই। বুঝিলেই হইল। এখন মানুষের সমুদয় শব্তি- 

গুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানাঙ্জনী 

(৩) কাঁধ্তকারিণী (৪) চিন্তরপ্রিনী। এই চতুর্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্কুপ্তি, 

পরিণতি ও সামঞ্জপ্যই মনুষ্যত্ব । 
শিষ্য 1. ক্রোধাদি কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীরিবী সৃতি 

এগুলিরও সম্যকস্ফুর্তি ও পরিণতি মনুষ্যত্বের উপাদান ? টী 

গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অন্থশীলন সম্বন্ধে.হেই একট! কথা বলিয়া 
সে আপত্তির মীমাংস! করিতেছি । .. | 
শিষ্য । কিন্তু অন্য প্রকার আপত্তিও আছে। আপনি খাহা বানিলেন, 

তাহাতে ত নূতন কিছু পাইলাম না। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদির বারা 
শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি কর। অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সক্ষয। 

হারা পোষ্যগণকে স্থশিক্ষা দিয়া জ্ঞানার্নী বৃত্তির প্ৃত্তির জন্য যথেষ্ট. 
সত্ব করিয়া থাকে-_-তাই সভ্য জগতে এত বিদ্যালম্ব। কুতীরত কার্ধাকারিী 
[_* এই বিভাগ বিলাতি পণ্ডিতদিগের মতাহুসারী নহে, আমি রা 
আনেক স্থলে তাহাদের মতাচগুসারী না হওয়াই ভাল. 3378 
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বৃদ্ধির রীতিমত অনুশীলন, যদিও তাপ, ঘট উঠে না বটে, তবু তাহার 

ওচিত্য সকলেই হ্বীকার করে। চতুর্থত, চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্করণও কথ-- 

ঞিৎ বাঞ্চনীয় বলিয়! লোঁকের যেজ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য, ও. সুক্ষ 

শিল্পের অনুশীলন । নূতন আমাকে কি শিখাইলেন ? 
গুরু । এ সংসারে নৃত্তন কথ! বড় অল্পই আছে। বিশেষ আমি, যে কোন 

নূতন সন্ধাদ লইয়া স্বর্ন হইতে সদ্য নামিয়া আদি নাই” ইহা তুমি এক প্রকার 
মনে স্থির করিয়া রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন । নৃতনে আমার 
নিজের বড় অবিশ্বান্স। বিশেষ, আমি ধর্ধব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত । ধর্ম পুরাতন, 

নৃতন নহে। আমি নূতন ধর্ম কোথায় পাইব ? 
শিষ্য । তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্সের অংশ বলিয়া খাঁড়া করিতেছেন. 

ইহাই দেখিতেছি, নূতন । 
গুরু | তাহাও নৃতন নহে। শিক্ষা! যে ধর্ের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দু 

ধর্ে আছে । এই জন্য সকল হিন্দধর্ম শান্ত্রেই শিক্ষা প্রণালী বিশেষ প্রকারে 

_ 'বিহিত হইয়াছে। হিন্দুর ত্রান্মচধধযা শ্রমের বিধি,কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার বিধি। 

কত বৎসর ধরিয়া! অধ্যয়ন করিতে হইবে,কি প্রণীলীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, 

কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, গুরুর প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার 

বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্মশান্ত্রে আছে। ব্রাহ্মচর্যের পর গাহ্স্থাশ্রমও 

শিক্ষানবিশী মাত্র ব্রাঙ্ষচর্য্যে-জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন; গাহস্তথ্যে কার্ধ্য 

কারিণীবৃত্তির অন্ুশীলন। এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি' সংস্থাপননের জন্য 

হিন্দু শান্ত্রকারের। ব্যন্ত। আমিও সেই আধ্য খষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যান 

পূর্বক, তাহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চাঁরি হাজার বৎসর: 

পূর্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংশ্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে 

ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইফু] চালাইতে পারা যায় না। সেই 

ধষিরা যদি আজ তারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন,তবে স্ভীহারাই বলিতেন,পনা, 
তাহা চিরে না.। আমাদিগের বিপ্বি গুলির সর্বাঙ্গ বঙ্গায় রাখিয়া এখন যদি 

চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্মের মর্মে বিপরীতাচরণ হইরে।” হিন্দুধর্তের 

সেই মন্ত্র ভাগ, অমর) চিরকাল চলিবে, চিরকাল ষনুষ্যের হিত জাধন- 

করিবে, কেন না'মানব ্রক্কতিতে তাহার ভিত্তি 1 তবে বিশেষ বিধি সকল, 

সকল ধর্মেই সময়োচিত হয়।। তাহা কাল ভেদে পারার বা ধীর বা 

| হিনুধর্শের নব রি বারের এই নল কখা। 1... 
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শিষ্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহাঁর ভিতর অনেক,বিলান্তি 
কথা! আনিয়৷ ফেলিতেছেন । শিক্ষা যে ধর্মের অংশ ইহা কোম্তের মত.। : 

খুরু। হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সে যদি 
কোম্ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবন স্পর্শ দোষ 
ঘটিরাছে বণির] হিন্দুধর্মের সে টুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? গ্রীষ্ট ধর্ছে 
ঈশ্বরোপাঁসনা আছে ঝালয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসন1 পরিত্যাগ করিতে 

হইবে কি? সে দিন নাইপ্টীস্থ সেঞ্চুরিতে হর্বর্ট স্পেন্দর কোম্ত প্রতিবাদে 
ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহ মর্মত বেদীস্তের অদ্বৈতবাদ 
ও মায়াবাদ। বেদাস্তের সঙ্গে হর্বট স্পেন্সরের মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া 
বেদাস্ত ট1 হিন্দয়ানির বাহির করিষা ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্দরি 
বলিয়। বেদান্ত ত্যাগ করিব না--বরুৎ স্পেন্দরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়! 

হিন্দু মধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধর্মের যাহা স্থল ভাগ, এত কাঁলের পর ইউরোপ 
হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার একটু আধটু ছু'ইতে পারিতেছেন, হিন্দুধর্মের 
শ্রেষ্ঠতার ইহ। সামান্য প্রমাণ নহে। 

শিষ্য । যাই হউক । গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষ। যদি ধর্দের শাসনাবীন 

হইল, তবে ধন্ম ছাড়া কি? 
খুকু । কিছুই ধন্ম ছাড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্থ সখের উপার হয়, তবে, 

মন্থষ্য জীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দু 
ধর্মের প্রকৃত মন্্। অন্য ধর্মে তাহা! হয় না, এজন্য অন্য ধন্দ অসম্পূর্ণ; 

কেবল হিন্দুধর্ম তাহা হয়, তাই হিন্দুধন্মন সম্পূর্ণ ধর্্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস 

ঘষে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্শ। হিদ্দুর কাছে, ইহকাল, পরকাল, 
ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ সকল লইয়া ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী 
সব্ধন্খময়, পবিত্র ধর্ম কি আর গোছে? 

দ্বিতীয় কথ! । 
জ্ঞানার্জনীবৃ্তি ী 

শিষ্য ।' কালিকার কথায়'শিখিলাম রি? 

শুরু। শিখিলে ষে চতুর্বিধ মম্ষ্যবৃত্তি গুলির সর্বাগীন হিং 
ও ভাহাদিগের পরস্পর লীমগ্ুন্যই মনুষ্যত্ব । 'তুমি বলিতেছ, ইহা পুরাণ 
কৃথা। হইতে পারে, কিন্তু পুরাতন.'কথা পুনরুক্ত করায় অনেক সমক্ে 
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. উপক্ষার আছে। আর ইহাঁও তুমি দেখাইত্তে পারিবে না, যে কথাটা! ঠিক 
এইভাবে পৃর্্ে কৌথাও কোন ব্যপ্ডি কর্তৃক উক্ত হইয়াছিল। তবে কাহারও 
কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্তব্য, এরূপ লোক প্রতীতি আছে বটে, 
এবং তদন্ুুরূপ কাধ্য হইতেছে । এইরূপ লোক* প্রতীর্তর ফল আধুনিক 

শিক্ষা প্রণালী । সেই শিক্ষা প্রথালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে । 

এই মন্ষ্যত্ধতত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল দোষের আবিষার 
ও প্রতীকার করা যায়। 

শিষ্য। সেসকলদোষকি? 

গুরু । প্রথম, জ্ঞানার্ঞনী বৃত্তিগুলির প্রতিই আধিক মনোযোগ, কার্য)- 

কারিণী ব! চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ। | 

এই প্রথার অন্তবস্তী হইয়! আধুনিক শিক্ষকের শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন 
বলিয়া, এদেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইকেছে। এদেশে বাঙ্গাপিরা 

অমানুষ হইতেছে ; তর্ককুশল, বাদ্মী, বা স্থুলেখক; ইহাই বাঙ্গালির চর- 

মোৎ কর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের 

লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃধু, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রি়, 

পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, 

দুর্বলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কাঁধ্যকারিণী বৃত্তি, 
মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকল গুলির জঙ্গে সামঞ্জস্য যোগ্য যে 

বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই মক্গলকর; সেগুলির অবহেলা, আর *বুদ্ধি- 

বৃত্তির অসঙ্গত স্কর্টি, মঙ্গলদামক নহে। আমাদিগের সাধারণ লোকের 

ধর্মসূৎক্রান্ত বিশ্বীস, এরূপ নহে। হিন্দুর পুজনীর দেবতাদিগের প্রাধান্য, 

রূপবান কার্তিকেয় বা বলবান্ পবনে নিহিত হয় নাই, বুদ্ধিমান বৃহ- 
_স্পতি বা জ্ঞানী ত্রহ্মায় অর্পিত হয় নাই ;* রসজ্ঞ গন্ধব্বরাজ বা বাঙ্দে- 

বীতে নহে; কেবল সেই সর্বান্বসম্পন্ন-_অর্থাৎ্, সর্ধাঙ্গীন পরিণতি- 
বিশিষ্ট ষটডব্ধ্যশীলী বিঝুধতে নিথ্তি হইয়াছে। অনুশীলন নীতির 
থু গ্রন্থি এই ষে, সর্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামজদ্য 
বিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্র করিম! অসঙ্গত 
বৃদ্ধি পাইবে ন।। | উল 5 27:84 

শিষ্য । এই গেল একটি দোষ । আর ?. রে ও রি 2 
শুক ।” আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্িতীক় ভ্রম এই যে দৃকলকে এক. এক 



৯৪২  '  ,, মৰজীবন।. 
কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ হইতে হইবে--সকলের সকল বিষয় শিক্ষি 
বার প্রয়োজন নাই। যেপারে সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার 
সাহিত্যের গ্রয়ো্গন নাই। ষেপাঁরে সে সাহিত্য উত্তম করিনা শিখুক- 
তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নীই। তাহা হইলে মানসিৰ বৃত্তির সকল গুলির, 
স্ষুত্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখান। করিয়! মানুষ হইল _ আস্ত, 

রা পাইৰ কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী কিন্তু কাঁব্যরসাদির আস্বাদনে 
বঞ্চিত সে কেবল আধখানা মান্ৃষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদত্তপ্রাণ, সর্ব- 
সৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী কিন্ত জগতের অপুর্ব বৈজ্ঞানিক তন্বে অজ্ঞ_-সেও 

আধখানা মানুষ। উভয়েই মন্যযত্ব বিহীন স্থতরাৎ ধর্মে পতিত। যে 

ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ--কিন্ত রাঁজধন্মে অনভিজ্ঞ-_-অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্ে 

অভিজ্ঞ কিন্ত রণবিদ্যাঁ় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশান্ত্রান্ুসারে ধন্মচ্যুত, 
ইহারাও তেমনি ধন্দুচ্যত-_এই প্রকৃত হিন্দুধর্শের মর্ম । 

শিষ্য । আপনার ধর্মব্যাখ্য। অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে 

গুরু। নাঠিকতানয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংকধিভ: 
করিতে হইবে। 

শিষ্য । তাই হউক-_কিস্ত সকলের কি তাহা সাধ্য! সকলের কল 
বৃত্তিগুলি তুল্যরূপে তেজস্বিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানান্ুশীলনী বৃত্তিগুলি 

অধিক *তেজস্বিনী, সাহিত্যান্যায়িনী বৃতিগুলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের: 

অনুশীলন করিলে সে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের 
অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, এস্থলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার » 
কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত ? র 
গুরু । এ আপত্তির মীমাৎসাও অনেক কথা, পশ্চা্ৎ উপযুক্ত সময্ষে 

ইহার মীমাংসা করিব। এখন মোট করিয়। রাখ । এক্ষণে, বর্তমান শিক্ষা 
প্রণালীর তৃতীয় দোষের কথা বলি: রা 

জ্ঞানার্জনী রৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ ট্রি সাধারণ ভ্রম এই যে, নি | 
অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, বৃত্তির স্বরণ নহে। যদি কোন বৈদ]৮ 

রোগীকে উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন,অথচ তাহার ক্ষুধা বৃদ্ধি বা, 

পরিপাক শক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, তবে সেই চিকিৎসক :মেরূপ 
রাস্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রার্ত। যেমন মেই চিকিৎসকের. 
চিকিৎসার ফল, অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি+-তেমনি এই জ্ঞানার্জন যাঁতিকগ্রন্ত: 



অনুশীলন । | ৯৪৩ 

'শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল, মানসিক অভীর্ণ»-বৃত্তি সকলের অবনতি । , মুখস্থ 

কর, মনে রাঁথ, জিজ্ঞাস! করিলে যেন চট, পট.করিয়! বলিতে পার। তার 
পর, বুদ্ধি তীক্ষ হইল কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভেঁশতা হইয়। 
গেল, স্বশক্তি অবলগ্থিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা এবৎ সমাজের 
শীননকর্ভীরূ্প বৃদ্ধ পিতামহীবর্গের আঁচল ধরিয়! চলে, জ্ঞানার্জনী বৃত্ভিগুলি 

বুড়ো খোকার মন্ত কেবল গিলাইয়! দিলে গলিতে পারে, কি আপনি আহা- 
রার্জনে সক্ষম, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিত্ত করেন না। এই সকল শিক্ষিত 

গর্দভ জ্ঞানের ছাল! পিঠে করিয়া নিতাস্ত ব্যাকুল হইম্বাঁ বেড়ার--বিস্থাতি 

নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়! লইলে, তাহারা প পালে মিশিয়া 
সচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে । 

শিষ্য । আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার. এত কোপ" 

দৃষ্টি কেন ? 
, গুরু । আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতে- 

ছিলাম না। এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ । আমরা ষে মহাপ্রভু- 

দিগের অন্থকরণ করিয়া, মনুয়্য জন্ম সার্থক করিব মনে করি, তীহাঁদিগেরও 

বুদ্ধি সন্গীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক। 

শিষ্য। ইংরেজের বুদ্ধি সংকীর্ণ? আপনি ক্ষুত্র বাঙ্গালি ৬ এত বড় 

কথ। বলিতে সাহস করেন ? আবার জ্ঞান পীড়াদায়ক ? & 

গুরু। একে একে বাপু । ইংরেজের বুধি সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালি নি 
_ষলি। আমি গোষ্পদ বলিয়া ষে ডোবাকে সমুদ্র বলিঝএমত হইতে পারে না। 
যে দ্বাতি একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া! ভারত- 

. বাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে 
শ্বীকাঁর করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি "বলিতে পারিব.না। কথাটার 
বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই-_-তিক্ত হইয়া উঠিবে। তবে ইৎরেজের 
অপেক্ষাও ন্বীর্ঘ পথে বাঙ্গালির বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার 
করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা! অপেক্ষ'ও আমাদের শিক্ষা যেনিকষ্ট তাহ! 
মুক্তকণে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই  কুশিক্ষার মূল. ইংরেজের 
দৃষ্টান্ত । আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, হয়ত,মারও নিকট ছিল। কিন্ত রা বলিয়া এ 

বর্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না: একটা আপত্তি সিটির হ ত?. 
শিষ্যণ জান পীাযানক এ এখনও ৪, বিতে'পানি চিন মাঃ 1: গ। রি 



১৪৪. 1 নবজীবন। 
খর । জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। আহার স্থাস্থাফর, 
এবং অজীর্ণ হইলে পীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান পীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতক 

গুল1 কথা! জানিয়াছি, কিন্তু যাহ যাহ! জানিয়াছি সে সকলের কি. সম্বন্ধ, 

সকল গুলির সমবায়ের ফল কি, তাহ! কিছুই জানি ন!। গৃছে অনেক আলো! 

জলিতেছে, কেবল সিঁড়ি টুকু অন্ধকার । এই জ্ঞান পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই 
জ্ঞান লইয়! কি করিতে হয় তাহা জাঁনে না । একজন ইংরেদ শ্বদেশ হইতে 

নূতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মাঁলী বাগানের নারিকেল 

পাঁড়িয়া আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা অস্বাঁছু বলিয়!, 
পরিত্যাগ করিলেন । মালী উপদেশ দিল, “সাহেব ! ছোঁবড়া খাইতে নাই 

অশটি খাইতে হয়।” তারপর অব আদিল। সাহেব মালীর উপদেশ 
বাক্য স্মরণ করিয়া ছোঁবড়া ফেলিয়া দিয়া আঁটি খাইলেন। দেখিলেন ) এ 

বারও বড় রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, “সাহেব, কেবল খোসং 

খানা ফেলিয় দিয়া, শশাসটা ছুরি দিয় কাটিয়া খাইতে হয়।” সাহেব সে. 
কথা স্মরণ রহিল। শেষ ওল আদিল । সাহেব, তাহার খোসা ছাঁড়াইয়। 
কাটিয়া খাইলেন । শেব যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহার পূর্বক আধা 

কড়িতে বাগান বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মাঁনসক্ষেত্র, এই বাগানের 
মৃত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারির ভোগে হয় না। তিনি ছোবড়ার 
জাগায়নআটি, টির জাগায় ছোবড়া খাইয়া বসিয়। থাকেন। এবপ জ্ঞান 
বিড়ম্বনা মাত্র । 

শিষ্য । তবে কিজ্জানার্নী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান ৮ 

ফ্লোজন ? | 

গুরু । পাগল! অক্ত্র খানা শানাইতে গেলে কি শূন্যের উর শান 
দেওয়| যাঁয়? জ্ঞেয় বস্ত ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে ? জ্ঞানার্জনী 
বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য আঁনার্জন নিশ্চিত প্রয়োজন । তবে ইহাই 
বুধাইতে চাই, যে জ্ঞানার্জন মুখা উদ্দেশ্য নহে, বৃত্তির বিকাশই মুখ্য 

উদ্দেশ্য । শর ইহাও মনে করিতে: হইবে, জ্ঞানার্জনই জ্ঞানার্জনী বৃত্তি 
শুলির পরিভৃত্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনই বটে। কিন্তু যে 'অনকু- 
শীলন প্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার ঠুষিয়া দেওয়া 
হুইতে থাক। : পাঁক শক্তির বৃদ্ধির দ্বিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে সৃষ্টি. 
নাই-_ আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই-ঠুসে গেলা । যেমন কতকগুলি অবাধ, 
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সাঁতা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক অবনদ্তি সংসাঁধি ত করে, তেমন এক্ষণ- 

কার পিতা ও শিক্ষকের! পুত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত করেন । 

জ্ঞানার্জন ধর্মের একটি প্রধান অংশ । কিন্ত সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে এই 
তিনটি সামাজিক পাপ, সর্বদ1 বর্তমান । ধান্দের প্রত তাঁৎপর্ধ্য সমাজে 

গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষা-রূপ অধর্ম সমাজ হইতে দুরীকৃত হইবে। 

তৃতীয় কথ । 

' নিকৃষ্ট কাধ্যকারিণী বৃত্তি । 

শিষ্য । এখন কোন বুত্তির কিরূপ অনুশীলন পদ্ধতি তাহা শুনিছে 

ইচ্ছা! করি। 
গুরু । সে কথা ধর্ম্মব্যাখ্যার অন্তর্গত বটে, কেন না ধর্ম জীবনের সর্বাংশ- 

ব্যাপী । কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ এই কথোপকথনের ভিতর সমা- 
বেশ করা যায় না । এখন কেবল আমি ছুই একটা স্থল কথা বলিয়া যাইতে 
গারি। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে স্থল কথা ছুই একটা বলিয়াঁছি-- 

অন্যান্য বৃত্তি সন্বন্ধেও ছুই একটা স্থল কথ। মাত্র বলিব । যদিও আমার মতে 

সকল বৃত্তি গুলির উচিত ক্ফপ্তি ও সামঞ্জস্যই ধর্ম, তথাপি সকল ধর্ববেত্া- 
রাই কতকগুলি কাঁধ্যকারিপণী বৃত্তির সমুচিত ন্ফুত্তির উপর বিশেষ 

মনোযোগ দিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, এই বৃত্তিগুলির স্কপ্রসারণ 

শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই, অন্য 
বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে। সমুচিত স্ফূর্তি ও সামগ্রস্য যাহাকে বলিয়াছি তাহার 
এমন্ব তাঁৎপর্ধ্য নহে যে, সকল বৃপ্তিগুলিই তুল্যব্ধপে স্ক,রিত ও বদ্ধিত হইবে। 
সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য সুরম্য উদ্যান হয়। কিন্ত 

এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে ফে'তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় 
হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন 
সম্প্রসারণ শক্তি সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য 
বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি ন। পায়,যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া 
যায়, তবে সামঞ্জস্যের হানি. হুইল । মম্ুষ্য..চরিত্রেও..সেই ্ধপ।.. কতক- 
গুলি কাধ্য-কারিণী বৃত্তি--ষথা ভক্তি, প্রীতি, ..ঘয় »-ইহাদিগের সম্প্রসারণ 
শক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষ। অধিক; এবং . এই গুলির অধির অন্্রসারণই 

সমুডিত স্ক্তি, ও সকল বৃত্তির -সামঞ্জস্যের মুল 1. পন্গাত্তারে :. আরও. 
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কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানর্ত কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি, সেঞ্ডাঁলও 

অধিক সম্প্রদারণ শক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলির অধিক জন্প্রসারণে অন্যান্য 

বৃত্তির সমুচিত স্কুষ্ঠির বিদ্ন হুয়। সুতরাং সেগুলি যতদূর স্কুন্তি পাইতে পারে, 
ততদূর স্ক্তি পাইতে? দেওয়া! অকর্তব্য। সেগুলি তেতুল গাছ, তাহার আওতাক্ 
গোলাপের কেয়ারি মনিয়! যাইতে পারে । আমি এমন বলিতেছি না, ষে 

সেগুলি বাগান হইভে উচ্ছেদ করিয়া! ফেলিয়া দিবে । তাহা! অকর্তব্য, 

কেন না অস্্ে প্রয়োজন আছে- নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে 

সকল কথা সবিষ্তারে বলিতেছি। তেঁতুল গাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ 

করিবে না বটে, কিন্তঃতাহার স্থান এক কোণে । বড় বাড়িতে না পাব-_ 

বাড়িলেই ছটিয়া দিবে। ছুই একখান! তেঁতুল ফলিলেই হইল-_তার 
বেশী আর ন! বাড়িতে পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধির 

উপযোগী ক্ফ্তি হইলেই হইল--তাহার বেশী আর বুদ্ধি ষেন না পায়। 

ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও সামজস্য বলিয়াছি। 

শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে-যথ! কামাদি 
যাহার দমনই সমুচিত ক্ক্তি। 

গুরু । দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামে 
এক কালীন ধ্বংসে মনুষ্য জাতির এককালীন ধ্বংস ঘটিবে। স্থতরাং এই অতি 
কদর্ধ্য বৃত্তিরও এককালীন ধ্বংস ধর্শ নহে-_অধর্শ। আমাদের পরম রমণীয় 

হিন্দু ধর্ম্েরও এই বিধি। হিন্দু শাল্সরকারের ইহার এককালীন ধ্বংস 

বিহিত করেন নাই, বরং ধন্মার্থ তাহার নিয়োগই বিধি করিয়াছেন। হিন্দু 

শাল্্ানুনারে পুজ্রো্পাদন এবং বংশরক্ষা ধর্মের অংশ ! তবে ধর্শের গুয়ো- 

জনাতিরিক্ত এই বৃত্তির ষে ক্ফুস্তি, তাহ! হিন্দু শাক্সান্ুসারেও নিষিদ্ধ-_-এবং 

তদনুগামী এই ধর্ম ব্যাখ্যা যাহা! “তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ 

হইতেছে । কেন না বংশরক্ষা ও স্থাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয় তাহার, 
অতিরিক্ত যে স্ক্তি তাহা সামঞ্জস্যের বিদ্বকর, এবং উচ্চতর বৃত্তি সকলের 

স্কুত্তিরোধক। যদি অনুচিত স্কর্তিরোধকে দমন বল, তবে জসারার তি 
মই সমুচিত অনুশীলন। এই আর্থ ইন্ছিয়দমনই পরম ধর্ম। :. 

_- শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোক রক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, [এই চি 
আপনি এ সকল কথা বলিতে পারিলেন, কিন্তু অপরাপর অপ তি স্ধে 
এ সকল কথা খাঁটে না। নি 
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*সরু। সকল অপরৃষ্ট বৃত্তি সন্বন্ধে এই ক্ুথা খাঁটিবে। যোনির সম্বন্ধে 
খাটে না? " | 

শিষ্য মনে করুন ক্রোধ । ক্রোধের এককালীন উচ্ছেদদে আমি ত 

কোন অনিষ্ট দেখি না। 

গুরু । ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজ রক্ষার মূল । দণুনীতি--বিধিবদ্ধ সামাজিক 

ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে! দৃওনীতির উচ্ছেদে 
সমাজের উচ্ছেদ । 

শিষ্য। দগ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি শ্বীকার করিতে পারিলাম না, 
বরং দৃয়ামূলক বল] ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না সর্বলোকের 

মঙ্গল কামনা করিয়াই, দগুশান্তপ্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভূত করিয়াছেন । 
এবৎ সর্ধলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই রাজা1-দণ্ড প্রণয়ন করিয়। থাকেন । 

গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিয়া দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ, 

করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্ট- 
কারীর বিরোরী হই। এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে, 
যে আমর1 কেবল বুদ্ধি বলেই স্থির করিতে পারি, যে অনিষ্টকারীর নিবারণ. 

করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা কার্যে প্রেরিত হইলে, ক্রুদ্ধের ষে 

ক্ষিপ্রকারিতা এবং আগ্রহ তাহা আমর! কদাঁচ পাইব না । তার পর যখন 
মনুষ্য পরকে আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা। 
তুল্যন্ূপেই ক্রোধের ফল.হইয়া দাড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে: ক্রোধ. তাহা 
বিধিবদ্ধ হইলেই দণডনীতি হইল. 

শিষ্য । লোতে ত আমি কিছু ধর্ম দেখি ন।। 
গুরু। ষে বৃন্তির অনুচিত স্কুপ্তিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত- 

এবং সামঞ্রসীতূত স্ফু্তি--ধর্মসঙ্গত অর্জনস্প্ হা । আপনার জীবনযাত্রা! নির্বা- 
হের জন্য যাহা যাঁহা প্রয়োজন, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, 
তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য.যাহা যাহা প্রয়োজন»তাহার সংগ্রহ অবস্ত 

কর্তব্য। এইরূপ পরিমিত অর্জনে-কেবল ধনার্জনের কথা বলিতেছি না, 
ভোগ্য বঞ্তমাত্রেরই অর্জনের কথা বলিতেছি-কোৌন দোষ নাই । সেই 

পরিমিতি মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই সহু্তি লোভে পরিণত হইল। । অন্গুচিত 
স্ক্তি প্রাপ্ত হইল বলিষ্বা উহ্বাপ্তখন মহাপাপ. হইয়া দাড়া ইল। ছুইটিকথা বুঝ রা 
যেগুলি, আমরা নিকষটবৃতি বলি, তাহাদের, সকল, খুলিই_ উচিত মাত্র. 



৯৪৯,  নবজীবন | 

ধন্য, অনুচিত মাত্রায় অধর্্ম।৫ আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজন্বিনী 
যে, যত্ব না করিলে এগুলি সচরাঁচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়। উঠে, 

এজন্য দ্রমনই এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অন্ুশীলন। এই ছুটি কথ! বুঝিলেই তুমি 
অনুশীলন তত্বের এ 'অংশ ঝুবিলে। দমনই প্রকৃত অনুশীলন, কিস্ত উচ্ছেদ নহে। 

মহাদেব, মন্মথের অনুচিত স্ফ্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্ত 

লোকহিতার্থ আবার তাঁহাকে পুনজ্জাবিত করিতে হইল *। শ্রীমপ্তগবদগীতায়, 
কৃষ্ণের যে উপদেশ তাহাঁতেও ইন্ড্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই 

উপদিষ্ট হইয়াছে। সংযত হইলে সে. সকল আর শাস্তির বিস্বকর হইতে 

পারে না, যথা 

রাগদ্েষবিমুক্তত্ত বিষয়ানিন্দ্িয়াংশ্চরন্, 

আতআবশ্যৈর্রিধেয়াক্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি | ২৬৪। 

শিষ্য। যাই হৌক, এ তক লইয়া আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন 
নাই। ভল্জি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবৃত্বি সকলের ডিস সম্বন্ধে উপদেশ 
প্রদান করুন। 

গুরু। এবিষয়ে এত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছা! ছিল না। ছুই 
কাঁরণে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম, তোমার আপত্তি খণ্ডন করিতে 

হইল। আজ কাল যোগধর্দের বা থিওসফির একটা হুজুক উঠ্ি- 
য়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। আমি মন্ুষ্যের ০০৫16 শক্তিতে 

অবিশ্বাসী নহি। অলকট, বা বাবাট-স্কিতে অথব। ভারতছাড়। নামধারী কুতহুমী- 

লালসিংহে বড় বিশ্বাসী নহি, কিন্তু মহাতআদিগের অস্তিত্ব এবং শক্তি ত্বীকার 

করি | ন্বীকার করিয়াও আমি তাহাদিগের ধন্মকে ধর্ম বলিতে পারি না । 

। যোগধর্ম্ের মর্ম কতকগুলি বৃত্তির এককালীন উচ্ছেদ, কতকগুপির প্রাতি অম- 

| নৌযোঁগ, এবং কতকগুলির সঞ্ধধিক সম্প্রসারণ। এখন, যদি সকল বৃত্তির 

_ * মন্মথ ধংস হইল, অথচ রতি রহিল । অনাথা রতি হতে জীবলোক 
রক্ষা পাইতে পারে না, এজন্য মন্মথের পুনজ্জীবন। পক্ষান্তরে, আবার রতি 
কর্তৃক পুনর্জন্মলন্ধ কাম প্রতিপালিত হুইলেন। এ কথাটাও যেন "মনে 

থাকে । অঙ্চিত অন্ুশীলনেই অন্থচিত ক্ফু্তি। পৌরাণিক উপাধ্যানগুলির 
এইরূপ গুড় তাঁৎপর্য্য অন্ভৃত করিতে পারিলে, পৌরাণিক হিন্দুধন্ম আর 
উপধর্্ম সঙ্কুল বা “51115” মণির বোধ হইবে না। সময়াস্তরে ছুই একটা 

| উদাহরণ দিব। - . নি এ ৃ 



অনুশীলন । ৯৪৯ 

উচিত ক্ফুর্তি ও সীমগ্রস্য ধর্ম হয়, তবে তীহাদিগের এই ধর্ম অধর্ধ। 
বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উত্কুষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্মা। লম্পট ব 

পেটুক অধার্থিক, কেনন! তাহাৰা৷ আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া ্ 
দুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিধুক্ত। যেঞ্*গীরাও, অধার্ষ্িক, কেন! 
তাহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, ছই একটির 
সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট উৎ্কষ্ট বৃত্তি ভেদে,ন! হয় লম্পট বা 
উদরত্তরীকে নীচ শ্রেণীর অধার্মিক বলিলাম এবং যোগী দ্বিগকে উচ্চশ্রেণীর 

অধার্ষিক বলিলাম, কিন্তু উভয়কেই অধার্মিক বলিব। আর আমি কোন 

বৃতিকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি । আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে 

বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বপিব ? জগদীশ্বর আমাদিগকে নিরুষ্ট কিছুই 
দেন নাই। তাহার কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, 

তাহ! স্ব স্ব কার্যোপষোগী করিয়াছেন। কার্য্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট 

. হুইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আাছে। কিন্তু সে অমঙ্গল, মঙ্গলের 

সঙ্গে এমন সন্বন্ধবিশিষ্ট যে তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্তব্য । 
আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমর্্ল হয়, সে আমা- 

দেরই দোষে । জগতের তত্ব যতই আলোচনা কর! যায়, ততই বুঝিব যে 
আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগত সন্ঘদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সব্বংশই মন্গষ্যের 
সকল বৃত্তি গুপিরই অনুকুল--প্রন্কাতি মামাদের সকল বৃন্তিগুলিরই সহায়। 
তাই যুগ পরম্পরায় মনুষ্য জাতির মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে €মাটের 

উপর অবনতি নাই। ধর্মই এই উন্নতির কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক 

ধর্মুকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না 
যে তাহার বিজ্ঞানও এই ধনের এক অংশ, তিনিও একজন ধন্মের আচাধ্য | 

তিনি যখন *[9%"র মহিম। কীর্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম 

করি, দুইজন একই কথা বলি। ছুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন 
করি। মনুষ্য মধ্যে ধর্দ লইরা এত বিবাদ বিসদাদ কেন, আমি বুঝিতে 

পারি না। 

এ ক্ষমশ। 



সিংহল যাত্র।। 

[১২৯০ | ৪ঠা ফান্তন-_কলম্বোর সুপ্রিম কোর্টে সংগ্রতি অধিক কার্ধঠ 
আছে এমন বোধ হয় না। গতকল্য আমি বেলা একটার সময় উক্ত ধর্মণা- 
ধিকরণ দেখিতে গিয়াছিলাম ; তখন জজ সাহেবের উঠিয়! গিয়াছেন। তবে 
সেষণের সময়ে তাহাদের বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হয়। এখানকার জেলা 

জজদিগের সেষণ বিচারের ক্ষমতা নাই ; সুতরাং সমস্ত গুরুতর অপরাধের, 

বিচার সুপ্রিমকোর্টেই হইয়া .থাকে। জেল! জজদ্দিগের দেওয়ানী বিচারের 

ক্ষমত1 ভারতবর্ষের স্বর্ডিনেট জজদ্িগের ন্যায়; কিন্তু ফৌজদারিতে তাহারা, 

এক বৎসরের অধিক কাল কারাবাদ এবং ২** টাকার অধিক অর্থ দণ্ড 

করিতে পারেন না। পুলিস মালিপ্রেটরা তিন মাস মাত্র কারাবাস এবং 
৫*টাকা মাত্র অর্থদণ্ড করিতে পারেন। স্থুশ্রিমকোর্টের জজ আাহেবদিগকে | 

সেষণের বিচার জন্য কান্দি, গাল, টি,নকোমালী, যাফ্না প্রসৃতি নগরে 
পরিভ্রমণ করিতে হয়। জজ দগের মধ্যে মেষ্টার ডায়াস. আদিম সিংহলী ১. 
কিন্তু তিনি বৌদ্ধ নহেন, গ্রীষ্ট ধন্মাবলম্বী। 

ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে আমর! ধাহাদিগকে বাবিষ্টার বা কৌন্পলী' 
বলি, সিংহলে তাহারা আড্বৌকেট, নামে অভিহিত; আমরা যাহাদিগকে 

এটপী রললি, তাগারা এখানে প্রক্টর নামে খ্যাত। আমার কয়জন আড্ 

বোকেট ও প্রক্টরের সহিত আল]স হুইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই 

বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও স্থপণ্ডিত। কলথে! নগরে এরপ প্রবাদ আছে ষে, 

ভূতপুর্বব চিফ.জষ্টিস,সাঁর্ জন্ বড্ ফিয়ার্ একবার বলিয়াছিলেন যে, কলিকা- | 

তার হাইকোর্টের সামান্য উল, আইন সম্বন্ধে যেমন তর্ক বিতক করিতে 
পারেন, সিংহলের বড় বড় আভড্বোকেটও তেমন পারেন না। ফিয়ার | 

্ সাহেবের এ উক্তি কতদূর সঙ্গত তাহা! আমি বলিতে পারি না। অসার, 
 পুনরুক্তি পর্ণ বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া! বিচারকগণ মধ্যে মধ্যে এইরূপ কথা: 
বলিয়া থাকেন। শুনা গিয়াছে মেষ্টার ভষ্টিস্ ফিল্ড, কলিকাতা হাইকোর্টের: 
একজন লক্বগ্রতিষ্ঠ উকীলের প্রতি: বিরক্ত হইয়! বলিয়াছিলেন “্মফশ্ব 'লর 

_. একজন সামান্য উকীল তোমার ন্যায় তর্ক করিতে লঙ্জিত হয়।” আড্বো- 
রা কেটের ম মধ্যে অধিকাংশই বর্গার (কট অর্থাৎ, গলনদাজ এব ইংরেজ. 



মিংহলযাত্র। | ৯৫৯ 

ং্ণাউ্তব ওপনিবেশিক; ছুই তিন জন ছু ইংরেজ এবং ৪1 ৫ জন তানিল 

আছেন। তাহাদের বিশ্বাস যে, মেষ্টার ্রা্সন্ কলিকাতার বারিষ্টারদিগের 

নেতা । আমি বলিলাম “বোধহয় একথা ভুল; পল সাঁহেবই কলিকাতার 

কৌন্সলীবৃন্দের পুর্জব।” তাহার! আমাকে কলিকীতার *উকীলদের আয়ের 

বিষয় লিজ্ঞাস1 করিলেন । আমি বপিলাম “আমি এবুষয়ের বড় খবর রাখি 
ন1; তবে যাহ কিছু জানি বলিতেছি 1” তাহারা আমার কথা শুনিয়া এমন 

ভাব প্রকাশ করিলেন যে, দিংহলে ওকালতি কার্যে বড় পয়সা! নাই! ইলবার্ট 

বিলের কথা তাহারা মাপনারাই উত্থাপন করিয়া বলিলেন “ সিংহলে,জাতি- 
'বৈরিতা আছে; কিন্তু ভারতবর্ষে যে এতটা] আছে, তাহ! এখানকার লোঁকে 

অনুভব করিতে পারেন ন11৮ বস্তত এ কথ! ঠিক। পিংহলে সর্বত্র দেশী 
মাঁজিষ্টেটগণ ইউরোপীয়দিগকে দণ্ড বিধান করিতেছেন; কোন আপত্তি 

নাই। ইলবার্ট বিলের সময় অবধি ভারতবর্ষের ইৎরেজগণ ইউরেসীয়দের 
, প্রতি কিঞিৎ কিঞ্চিৎ শৌহার্দ্য দেখাইতেছেন; কিন্ত বস্তত তাহাদিগকে 

অবজ্ঞা করেন । শ্রাদ্ধ বাটাতে ব্রাঙ্গণগণ ভাটদিগকে লুচিমগ্ডা দিয়া সন্তষ্ট করেন; 

কিন্ত ষে ভাট সেই ভাট রহিয়া যায়। গলায় পৈতা বটে; কিন্ত ব্রাহ্মণ 
বলিয়া কখনও পরিগণিত হয় ন।। ভারতবর্ষীয় ইউরেসীয়দিগের * হ্যাট ৩ 

কোট, পেপ্ট,লন, পরাই সার; তাহারা কখনই ইউরোপীয়. ছি প্রজা 

বলিয়। গণ্য হইবেন না। সিংহলের ইংরেজরা বর্গীরদির্গে্; প্রতি আত্ম- 

নির্বশেষে ব্যবহীর করেন না! বটে, কিন্ত তাদৃশ অবজ্ঞ। ্রদর্শনউ করেন না। 

সর্ রিচার্ড মর্সীন্ নামক বর্গীর সিংহলের চিফ জষ্টিস হইয়া ছিলেন; কোন 

ইংরেজ তাহাতে অসন্তষ্ট হন নাই; কিন্তু মান্যবর রমেশচন্দ্র মিত্র বাঙ্গালার 

* “ফিরিহী” শব “ফ্রাহ”_শুবের অপুত্রংশ.। যখন ইউরোপীয়রা 
যিশুখুষ্টের সমাধি মন্দিরের উদ্ধার জন্য মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করেন, : 
তখন ফ্রান্সবাসী ফ্রান্করা তাহাদের নেত। ছিল। এজন্য আরবের সমস্ত 

_ইউরোপীয়কে 'ফরেঙ্গ, (ফ্রাঙ্ক) বলিত। পোর্ভগালবামীরা, ইউরোপীয়দের 
মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতে আনিয়াছিল। এজন্য ভারতবর্ীয় মুসলমানগণ 
তাহাদিগকে “ফেজ; বলিয়া ডাঁকিতেন। যদি. ফরাসিস্, ইৎরেন,বা 
ওলন্দাজ ভারতবর্ষে প্রথমত আসিতেন, তাদেরও নাম: “ফেক, হইত। 
আমরা ইউরেসীয়দিগকে : ফি্সিঙ্গী বলি; কিন্তু তীহাদের উর নামে অধিকার . 
নাই। “ইউরোপ ও আসিয়ার শোগিত, মিশ্রিভ- হইয়াষে জাতির, কির, 
হইয়াছেএতাহাদিগকে ইউরেসীয় বলাই ভাল।. ২... 
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চিফ জষ্টিস হওয়ায়, ভারতের ইং :.রজমগুলে হুলস্থুল পড়িয়ী ছিল। সিংহ'লৈর 

আইন সমস্ত এখনও গোলমেলে অবস্থায় আছে। কতক প্রাচীন ব্যবহার, 

কতক ওলন্দাজদিগের আইন, কতক ইংলগ্ডের আইন, কতক সিৎহলের 

লেজিস. লেটিব্ কৌম্সিলের অর্ভিনান্স এই সমস্ত লইয়া খিচুড়ী হইয়াছে । 
ভাঁরতবর্ষেও এইরূপ গোলযোগ কতকটা আছে। ইৎলপ্তীয় আইন কলি- 
কাভায় কতদূর প্রচলিত, তাহা হাইকোর্টের জজগণও বলিতে পারেন না। 
স্প্রিমকোট নিষ্পত্তি করিলেন যে,রাজা কষ্ণনাথ কুমার কলিকাতায় আত্মঘাঁতা 

হওয়ায় গবর্ণমেপ্ট তাহার বিষর়াধিকারী। শ্রিবিকৌন্সিল তদ্দিপরীত নিষ্প্তি 
করিযা ধার্য করিলেন যে, ইংলপ্তীয় আম্মহুত্যা বিষয়ক বিধি কলিকাতায় 
প্রচলিত নাই। আবার স্রেন্রবাবুর মোকদ্দমায় স্থির হইল যে, ইংলগ্ডের 
আদালত-অবজ্ঞার আইন কলিকাতার হাইকোর্টে প্রচলিত আছে। 

ইতলপ্ডের বিবাহ সম্বন্ধে আইন ভারতবর্ষে কতদূর প্রচলিত তাহা 
কেহই বলিতে পারেন না। যাহ! হউক দণ্ডবিধি এবৎ ফৌজদারী ও. 
দেওয়ানীয় কার্ধ্য প্রণালীর আইন সমস্ত বিধিবদ্ধ হওয়ায় ভারতবর্ষে 

বিচার কার্যের অনেক সুবিধা হুইয়াছে। সিংহলে ততটা সুবিধা নাই। 

চিফজষ্টিদ ফিয়ার সাহেব মফন্বল পরিভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, 
অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক কাল হাজতে আছে; তাহা" 

দের য$হাতে শীঘ্র বিচার হয় এমন উপায় অবলম্বন কর! হইতেছে ন1। 
ফিয়ার সাহেব এ ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করাঁয়, এবং সিংহলের ডিস্বীক্ট জজ ও 
পুলিস মাজিত্েটদের বিচার প্রণালীর নিন্দা করায়, সিংহলের গবর্ণমেপ্টের 

সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এবং ত্র বিরোধ বশতই তিনি 
কার্য্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিষ্াছেন । ফিয়ার সাহেবের প্রতি আত. 

বোকেটদিগের প্রগাঢ় ভক্তি” আছে বোধ হয়) কারণ বারুলাইব্রেরীতে 
কেবল তাহারই চিত্রপট দেখিতে পাইলাম । সম্প্রতি,কুলীর বেতনের আইন. 
(0০০1 /86০:8 ()747791)09) লইয়া নিংহুলে ভারি আন্দোলন হইতেছে ।. 

কাফি-করবর্গ এই আইনকে সিংহলের ইলবার্ট বিল বলেন। এই আইন, 
অন্প্রতি *বিধিবদ্ধ হওয়ায় গবর্ণমেপ্ট তাহাদের বিরাগ ভাজন হইয়াছেন: ). 
অনেক কাফির আবাদে কুলশদিগের ভূতি বাকি ,পড়িয়াছিল; তাহাতে এই. 

নিয়ম কর! হইয়াছে যে, সমস্ত আবাদের জুপরিন্টেণডে্ট মাসে মাসে গবর্ণ- | 
মেন্টের নিকটে তালিকা পাঠাইয়। দিবেন।. খিনি তালিক! ন। দিব, 
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বা মিথ্যা তালিকা দিবেন, তাঁহার অপরাঁধুন্ূসারে অর্থদণ্ড বা কারাবাস দণ্ড 
হইবে । কুলিদিগের ভৃতি সম্বন্ধে নালিসের ৪ কিঞ্চিৎ স্বিধ! কর! হইয়াছে । 

এই আইনের কোন্ বিধি যে অন্যায় তাহা! বুঝিতে পারি না। তবে পৃথিবীর 
সর্ধত্রই প্রবল-প্রপীড়িত ছুর্বলদিগকে সাহাষ্য করিতে গেলে প্রবল ব্যক্তির! 
আর্তনাদ করিয়া থাঁকেন। ভারতবর্ষায় দণ্ডবিধি এর ফৌজদারী কার্যযবিধি 
কতকাংশে পরিবর্তিত হুইয়! সিংহলে শীঘ্রই প্রচলিত হইবে। 

৫ই ফালন্তন-_ কলম্বে নগর হইতে কাঁলুতারা নগর পর্যন্ত একটি 

রেল পথ আছে। ত্র লৌহময় বর্মের দৈর্ঘ্য ২৮ মাইল। বেলা-ভূমিতে 
অবস্থিত) এজন্য ইহার নাম সাগর-তট রেল। কলম্বো হইতে বাহারা 
গাল, নগরে গিয়া থাকেন, তাহারা সমুদ্র পথে যাইতে পারেন; অথব! 
কালুতারা পর্যযস্ত রেলে গিয়া অবশিষ্ট পথ ডাক গাড়িতে গমন করেন | 
রেলের পুর্ধদিকে স্থরম্য কৃত্রিম বন, মধ্যে মধ্যে মনোহর বৃক্ষবাটিক1 ; 

পশ্চিমে মহা সমুদ্র তরঙমাল1 ভীষণ নাদে তটস্থ শিলার উপর আঘাত 
করিতেছে এবং প্রতিখাতে ফেনময় হইতেছে; কিৎহৎসগণ মৎস্যাহার 
জন্য ইতস্তত বিচরণ করিতেছে । সাগরোখিত সমীরণ এমন শীতল যে 
অদ্য গমন কালে জাঁগরিত থাকিবার চেষ্ট1! করিয়াও রেল গাড়ির মধ্যে স্থযুপ্ত 
হইয়া পড়িলাম । অপরাহে ফিরিয়া আসিবাঁর সময় নিদ্রার আবেশ হয়, 

নাই; এই জন্য সিংহলের এই ভাগের সৌন্দর্য দেখিতে সক্ষম হইয়ছিলাঁম। 
কালুতারা নগর কালু-গঞ্জা নদীর সাগর-সঙ্গমে অবস্থিত । নগরটি দেখিয়া! 
আমার বারাকপুর মনে পড়ে; কিন্ত বাঁরাকপুরে সমুদ্র নাই; এই নগরের 
শোভা মহাসাগরের ভৈরব মুক্তিদ্বারা বদ্ধিত হইতেছে। প্রত্যুত বারাকপুরে 
ও শ্রীরাঁমপুরে গঙ্গার যেমন সৌন্দর্য্য, তেমন সৌন্দর্য্য কানু- -গঞ্পার নাই। 
বারাকপুরে কএকটি সুন্দর অট্টালিকা আছে। কালু-তারায় তাহা নাই। 

বারাকপুরে আমাদের রাজ প্রতিনিধির অতি 'রমণীয় কৃত্রিম কানন আছে) 
কিন্তু এখানকার এক একটি উপবন মুনিদেরণবা্ছিত তপোবন বলিয়া বোধ 
হয়। কল হইতে'ছয় ক্রোশ দক্ষিণে সাগর-তট-রেলের ধারে মৌন্ট- 
লবিনিয়! নামে একটি জনপদ আছে প্র জনপদের পশ্চিম প্রান্তে সাগর 
তীরে একটি শৈল আছে; তাহার উপর. সিং ংহলের একজন গবর্ণর প্রাসাদ, 

নিম্মীণ করিয়াছিলেন ) এক্ষণে ভাছা হোটেল হইয়াছে | হোটেলের, বারা! 

 হুইভে,সমুদ্র দর্শন ও সমুদ্রোখিত বাযু সেবন যে কত সুখকর, ভাহা, আমি ৃ 
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হর্শনা করিতে পারি না। আমার মর্মে হইল এই স্থানে একখানি হট হাতি ্ 
ভগ্গবানের মহিমা ধ্যান করিয়া জীবনের শেষভাগ যাপন করি। . 

১৩ ই 8 কল্যাণীর বুদ্ধমন্দির সন্দর্শন করিলাম কল্যাণী 

কল্যাণী গঙ্গার * তীরে অবস্থিত? কলম্বো হইতে আড়াই ক্রোশ দুরে। কল্যাণী 
দেখিলে মিংহলের সাধারণ গ্রাম মম কিরূপ তাহ! এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়। 
স্থানে স্থানে নারিকেলপত্রাচ্ছাদিত কুটীর। স্থানে স্থানে ইষ্টক রচিত 

ভবন; সুগঠিত, কিন্ত উপরে খোলার ছাদ। রাণীগঞ্জের মৃত্তিকাতে 
মগরার বালি মিশ্রিত হইলে ভূমির যেমন বর্ণ হয়, এখানকার তৃণহীন ভূমিগ 

সেইরূপ বর্ণ। এখানকার নারিকেল গাছ, বাঙ্গীলার নারিকেল গাছ অপেক্ষা 

উচ্চ; আমর কাটালের গাছ আমাদের দেশের আম কীটালের গাছের দেড় 

গুণ উচ্চ হইবে? কিন্তু বাজালার গাছ সিংহলের গাছ অপেক্ষা উচ্চতায় নন 
হইলেও অপেক্ষান্কত স্থল। ফাল্তন মাঁদ গত হয় নাই; কিন্ক এখনই আমর 
স্থপকক হইয়াছে ; তবে জাফনার আম যেমন মিষ্ট কল্যাণীর আত্র তেমন মিষ্ট. 

নহে। এখানে পানের বরোজ দেখিতে পাইলাম না। তাশ্বুল-লত গুবাঁক 

বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বদ্ধিত হয়। রভ্তা ও পনস-তালিকার (9১:০০0-2016) 

অনেক উচ্চ উচ্চ গাছ আছে। ধান্য-ক্ষেত্র নাই; কিন্ত গবাদি পালন জন্য 

কর্ষিত ভৃণ-ক্ষেত্র আছে। কল্যাণীর বুদ্ধ মন্দির মধ্যে একটি কাচাবরণ 
(8158-925০) আছে; তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের দারুময় বৃহৎ প্রতিমূর্তি শাযী 

ব্হিয়াছে। মুখখানি কতকটা আমাদের জগন্নাথের মত। কিন্তু জগন্নাথের 
খাদ! নাক? বুদ্ধের নাক খাদা নহে। জগন্নাথের মুত্তির সহিত বুদ্ধ মূত্তির 

যেকতক সাদৃশ্য আছে, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। বিষ্ণুর নবম আব-. 
তার বুদ্ধদেব ; জগনাঁথ নামে কোন অৰতারই নাই । জগন্নাথ বুদ্ধের উপাধি 
মাত্র। পূর্ধকালে চীন ও ঠিববৎ বালী বৌদ্ধ যাত্রীরা বৃদ্ধমুদত দেখিতে 
উৎকলে জগন্নাথের মন্দিরে আসিতেন। এক্ষণে জগন্নাথে ও কুষ্ে কিছুমাজ্জ 
'তে্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি ্রীকুষ্চের ভ্রাতা, বলরাম ও ভগিনী: 
ছভড্রা জগন্লাখের তাই ও ভগিনী হইয়াছেন। । জগন্নাথ যে বদ্ধাবতার তাহার 

০ * সিংহলীরা নদী মাত্রকেই “গাজা” বলে যথা__মহাবলি গা, কানু ্ 
গঙ্গা, কল্যাণী গা, ইত্যাদি। ইহাঁতেও তাহাদের বংশের কতক পরিচয় . 

ন্ হস 
.. ১ পাওয়া রা! বাইডেছে পূর্ব বাঙ্গালায় নদী সাই “৭ গা বলে । রঃ গা 
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একমাত্র চি আছে; মহাগ্রসাদ সব্বন্ধে পুীতে বর্ণভেদ নাই। আমাদের 
পূর্ব পুরুষদিগেরর কি অসাধারণ হজ মি শক্তি-ছিল ! যে শাক্যসিংহ অহিংসাঁ 
পরম ধর্ম বলিয়া উপদেশ দিতেন, বেদে পশুবধের বিধি থাকায় যিনি শ্রুতি 
অগ্রাহ করিয়াছেন, তিনিই আবার বেদ প্রতিপালক বিস্কুর অবতার বলিয়। 
গণ্য! তিনিই এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ, নির্বিশেষে জগন্নাথ নামে উড়িষ্যার বৃদ্ধ- 
মন্দিরে পুজিত। ধাঁহার! চার্বাক, জাবালি এবং নিরীশ্বর“কপিলকে মহর্ষি 
বলিয়া সম্মান করেন, তাহারা বেদবিরোধী বুদ্ধ শাক্যমুনিকে বিষ্ণুর অবতার 
বলিবেন, ইহা বড় বিচিত্র নহে; রোধ হয়, তাহার! ঘিছুদার স্প্রসিদ্ধ ধর্ম 
প্রয়োজকদিগের বৃত্তীস্ত জানিতে পারিসে তাহাদ্দিগকেও মহর্ষি বলিয়। মানা, 

করিতেন। আমাদের পুর্ব্ব পুরুষগণ যাঁর পর নাই গুণগ্রাহী ছিলেন। যাহার 

অসাধারণ বা অলৌকিক গুণ দেখিতেন তাহার মতামতের বিচার না করিয়া 
তাঁহাকে মহা পুরুষ ব1 দেবারত!র বলিয়া পুজা করিতেন। এক্ষণে ইহার 
বিপরীত শ্বটয়াছে। গুণরাশির মধ্যে আমরা দোঁষান্গসন্ধান করি; মন্ত্র, 

“ দেখিতে গেলে আগে তাহার কলঙ্ক আমাদের নয়ন গোচর হয়। 
কল্যাণীর বুদ্ধ মন্দিরে উপাসনার বড়.আড়থ্বর নাই। উপাসকগণ বুদ্ধ 

মূর্তির নিকট কান্ট ফলকে কেহ নারিকেল পুষ্প, কেহ মল্লিকা পুষ্প রাখিয়। 

যান) কেহ কেহ ধূপ ও দীপ জালেন। কোন উপাঁসককে মন্ত্র পড়িতে 
শুনি নাই। বস্তত বৌদ্ধদিগের মূলমন্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত । নেপাল, সিকিম্, 
ও ভোটের প্রচলিত মন্ত্র__'ও' পদম্ পাণি ও” *| সিংহলের বীজ দবুদ্ধং 

সরণৎ গচ্ছামঃ) ধন্মং সরণৎ গচ্ছামঃ সঙ্গৎ সরণং গচ্ছামঃ1% + হিমবস্ত প্রদে- 

শের বৌদ্ধের! মন্ত্রোচ্চারণ পর্য্যত্ত করেন না। তাঁহাদের জপচক্রে মন্ত্র অঙ্কিত 
আছে; চক্র ঘুরাইলেই জপের ফল হয়। বুদ্ধ মন্দিরের পূর্ব পার্খে একটি 
দাগোচ অর্থাৎ বুদ্ধাস্থির সমাধি আছে। শ্রী সমাধি মন্দির একটি অতি বৃহৎ 
শ্বেত গোলা । উপাসকগণ না চারিপার্থে দীপ আলাইয়া দিয্াছেন।* র্. 

* বৌদি প্রণব কাছে; কিন্ত আমরা ওক্কারের যে অর্থ করি 
(জ, ব্রহ্মা) উবিষুঃ)' মূ, শিব) বৌ সে'অর্থ করেন না। নত বদধ পল্ম- . 
হত. বলিয়া বর্ণিত। টট | 
শর পালি বা মাগধী ভাষায় রেফ্নাই এবং তালব্য শ ও যূর্ধন র্ নাই | 
* সঙ্গ অর্থাৎ, সম্প্রদায় বা সমাজ। . রঃ | 
.** বৌদ্ধগণ বু্ধদেবের অস্থিকে ধাহ্ বলে। যা মির বির 
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বুদ্ধ মন্দিরের পশ্চিমে একটি অনি যত্বে রক্ষিত অশ্বথ বৃক্ষ। উরূবেল্গা 

নগরে ..বেদ্ধগন্না়) একটি অশ্বথ বৃক্ষতলে শাক্যসিংহ তপস্য। ও পুণ্যবলে 
বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, অশ্বথের নাম বোধিদ্রম হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 
বোধিক্রম কেবল অর্বখেরই" নাম নহে । শীক্যসিংহের পুর্ব্বে দীপাহ্কর 

হইতে কশ্যগ পর্য্যন্ত ২৪ জন মহাপুরুষ বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাদের পৃথক 
পৃথক বৌধিক্রমআছে কাহারও বট, কাহারও শিরীষ, কাহারও চম্পক, 

ইত্যার্দি। কশ্যপ বুদ্ধ ন্যগ্রোধতলে সিদ্ধার্থ হইয়াছিলেন। 

_ বৌবিদ্রমের পশ্চিমে পানশাল : পের্শশালা) অর্থৎ বৌদ্ধ যাঁজকদিগের 
আশ্রম। এর পর্ণশালা তৃণপত্রাচ্ছাদ্দিত কুটীর নহে। ইহ! ইষ্টক নির্মিত 
গৃহ; কেবল তাহার বারাগায় একটি চাল আছে। পানশালের মধ্যে 
অনেকগুলি বুদ্ধ-ধর্ম-শীস্স্রের গ্রন্থ আছে। অধিকাংশই তালপত্রে লিখিত; 

কয়েক খানি মরকত পদ্মরাগাদি মণিদ্ধারা খচিত। বৌদ্ধ পানশাল প্রকৃত 
শান্তিনিকেতন । তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন শাস্তস্বভাব 

ভট্টাচার্যের টোলে আসিয়াছি। | 

পীতান্বর, মুস্তিত-শির, বৌদ্ধ যাজকগণ যখন তালপত্রে লিখিত ত্রিপিউক 
গ্রস্থ পাঠ করেন, তখন বোধ হয় যেন আমাদের ভট্টাচার্যের গীতা পাঠ 

করিতেছেন । তাহারা যখন ভিক্ষা-পাত্র হস্তে করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির 
হন, তখনু তীহাদের কেবল ভূমির গ্রতি দৃষ্টি থাকে, এ দিক্ ওদিক দৃষ্টিপাত 
করেন 9 এবং মুখেও কিছু যাঁচ্ঞা করেন না। যাহার যে ইচ্ছা তাহাই 

দেয় ; অনেকে সিদ্ধান্ন ও ব্যঞ্জন দিয়া থাকে । সর্দপ্রধান যাজককে মহাথেরো 
বলে। কল্যাণীর মহাথেরো সংস্কৃত জানেন । আমি তাহার সহিত ভাঙ্গা 

সংস্কতে আলাপ করিলাম । তাহার কথার ভূল ধরিতে পারি নাই; কিন্ত 

আমি নিজে “ভারতবর্ধাৎ আগতোইস্মি বলিতে গিয়া “ভারতবর্ষাৎ আগ- 
তান্মি” বললাম। ভারতবর্ষ কোন্ দেশকে বলে মহাথেরো জানেন না। 

'আমি বুঝাইয়া বলিলাম “যশ্মিন্ দেশে শাক্যপিহহস্ত জন্মভূমি । মহাথেরো 
বলিলেন 'জন্ুধীপাৎ” তাহার সংস্কার এই যে লঙ্কার্ধীপ জদ্ুদ্বীপের 
বাহিরে । আলাপের সমজ্ধ আপন দেশকে লঙ্কা বলিয়াই পরিচয় দিলেন? 
'সিংহল কি তমরপর্ণাী নামের উল্লেখ কারন নাই। পরে মগধ্র অশোক, 
বলিয়া যে ধাতু 'মতি যত্তে রক্ষিত হইছে তাহা বুদ; স্থি ভিন্ন তার কিছ 
নক্কে। | 
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রাজ, সিংহলের দেবাঁনাম্-প্রিয়তিস.স রাজা, , র্মপ্রচারক মহেন্দো (মহেন্দ্র), 

ধর্ম গ্রচারিকা সঙ্গমিতা (স্গমিত্রা) ও অন্ুরীধপুরের বোধিক্রম সঘন্ধে ছুই 

চারি কথ! হইবার পর আমি কম্বো নগরে ফিরিয়া আসিলাম। কল্যাণীতে 

এন গাছ, কিন্তু ম্যালেরিয়া জর নাই। সাগরেধুখিত বুুতে ম্যালেরিয়। 

দূর করিয়া দেয়, বোধ হয়! 
* ক্রমশ । 

নবজীবনে শক্তিসাধন] । 
১ ৩ 

কারে জাগাইছ ভাই। জীবন সপিয়ে ? | সেত ভুলিবার ন্য় অপূর্ব্ব কাহিনী-- 

, আনন্দে, অধীর প্রাণে, ত্রেভীর, করিয়া ভক্তি, 

এক মনে, এক ধ্যানে, জাগাইয়ে মহাশক্তি, 

বাল বৃদ্ধ শিশু যুব! নর নারী নিয়ে; | জানকী উদ্ধার করে রাম রঘুমনি। 
শঙ্খ ঘণ্টা ঘটারবে, নীলোৎপল বিনিময়ে, 

পুরিয়া গাঁকাশ ভবে, নীল আখি উপাড়িয়ে 

উদ্যত উৎসর্গ দিতে ; অভয়া মনি সঙ্গঞরস-ধূম গন্ধে ভূবন ভরিয়ে, 
দিল। বর, রাম নামে পুরিল ধরণী। কারে জাগাইছ ভাই ! ষতন করিয়ে ? 

চর 8. 

রাঘবের মহাত্রত ভারত ভিতরে ৮ 

আজিও রয়েছে লেখা 
মুছিবে না সেই রেখা, ্ 

অন্তরে মন্ত্রে দে দে অনল অক্ষরে । 
_ আজিও কলির শেষে, 
দীন হীন শীর্ণ বেশে, 

শুন্য গেছে; শৃন্যদেহে, অশক্ অস্তরে, 
অশক বাঙ্গালি শক্তি পুজে ঘরে ঘরে। 

কারে জাগাইতে চাও, জান কি সাধনা ? 

মনে আছে মূল মন্ত্র? 
দেখেছ পুরাণ তন্ত্র? ূ 

কি উদ্দেশ্য বোধনের,কিবা সে কামনা ? 
_ ভূম গলে কে কা বল, 
এই প্রথা প্রচারিল 7. 

কি ফল লভিলা তিনি তুমি কি জাননা? 
তুলেছ পুরাণ কথা পুরাণ ভাবনা! .. 
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বাঙ্গালি অধম জাতি ঘুচায়ে সকল) | পুজিয়াছি বার বাঁর তবু কি ছাঁড়িব 
ছাড়ে নাই সেই ব্রত, শিণীয় শোণিত কণা 

_ ডাকিতেছে অবিরত-- থাকিতে ত ছাড়িব না; 
“আয়াহি বরদে দেবি” দেহে দাও বল?| কঙ্কালাস্থি-সার-দেহে চরণ পুজিব 

তোমার চরণে মতি চা শ্মশান এ বঙ্গালয়ে, - 

রেখে, যেন পাই গতি, শ্মশান হৃদয় ল'য়ে, 

এ দুর্দিনে তোমা বিনে নাহি মা সম্বল';] শ্মশানবাসিনী পদে পুত্পাঞ্জলি দিব, 
তোমারি ক্ুপায় কার্য হইবে সফল । | শ্মশানে চন্দন কভু শৌভে কি দেখিব। 

৬ | ৯ 

জানকী হারায়ে রাম করিল! সাধনা । | যুগে যুগে তব পুজা! হইল প্রচার । 

সব্ধন্য হারায়ে মোরা, আছি নব যুগ বন্ধে, 

ডাকি সেই সারাৎসারা__- নব জীবনের রসে, 
“উঠ জগ জগদস্বা ঘুমালে হবে না; | নিনাদে অবনী, ব্যোম করিয়া বিদার 9 

_ সাধুপদ চিহ্ন ধরি, | কীপাইয়া সিদ্ধুখারি, 

দেহ প্রাণ পণ করি, | কাপাইয়া। দিক ৮ারি, 

অধম যাচিছে তব অপার করুণ]; কোটি কণ্ঠে করপুটে ডাকিব আবার" 
প্যর্থেব রামেণ, যেন পুরে মা কামুন। 1” «উঠ জগ জগদন্ধে ঘুমায়ো ন্ আর.।" 

এ ৫ 

বার বার বর্ষে বর্ষে যুগ যুগ্ন ধরি, | উঠ রবি-শশী-বহি_ত্রিচক্ষু ধারিণী, 

মানসে তোমার পুজা, রবিনেত্র প্রকাশিয়ে, 

করিলাম দশভূজ! ; ্ অশধারে আলোক দিয়ে, 

হৃদয়ের প্রীতিপুশ্পে দিয়ে অশ্রবারি । আধার আধার পুরে পোহাও রজনী ॥ 

. কৈমাপাষাণ স্বতে] ভূবুককুগ্রহ তারা, 
অশ্রুধার] মুছাইতে, . - [1 উঠশীপ্র শিবদারা 

এখনো অভয় কর দিলে না প্রসারি ! | তরুণ অরুণ-করে হান্ুক ধরণী 7... 

. সস্তাপ নাশিনী নামে কলঙ্ক শঙ্করি ! .] ফুটুক সরদী কোলে কনক নলিবী ॥... 
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১১ ১৪ 

“অর্দেন্দু শেখরা”জাগ ইন্দু আঁখি মেলি) আজি নব যুগোৎসাহে, নবীন তরজে 

অমার আধার রাশি, মাতাঁয়ে পাগল প্রাণে, 

স্থধা বরিষণে নাশ, নব জীবনের গ!নে, 

হাস্থুক্ শরতশশী' দিগস্ত উজলি। নবমন্ত্রে মহাশক্তি আরাধিব রঙ্গে । 

এস এস শারদীয়ে ! কে আছ-পরম ভক্ত-_ 

প্রাবুটে বিদায় দিয়ে, ব্রতপর শ্বোর শাক্ত ;- 

প্ররৃতি-নয়ন-অশ্রু ঝরিছে উলি ; দুর্গ? নামে তুলি ডঙ্কা মাভাইয়! বে 

মুছি ধারা, কর দূর কাল মেঘাবলী 1! | এস হে সশিবে প্রাণ সাধন গ্রসঙ্গে। 

১২ ১৫ 

তৃতীয় নয়ন মাতঃ তেজোরূপী তোর । ; বুঝেছি সাত্বিক ভাবে শক্তি আরাঁধনে 

_ তেজোহীন এই ভূমি, সফল হবে ন! ব্রত, 

তেজদৃষ্টি দেহ তুমি, সঙ্কল্প হইবে হুত, 

নিস্তেজ সন্তান দল নিদ্রায় বিভোৌর। | আতপ তগুলে কিব। কুসুম চন্দনে, 

তুমি অশখি মেল ছৃর্গে, মৌদকে, পাঁয়সে, ফলে, 
জাগুক্ ভকতবর্গে, পথচাম্ততে, গঙ্গাজলে,.. .. 

দেখুক্ নিপ্রিতপুরে পশিয়্াছে চোর) ] তুষিতে নারিবে শক্তি বিনা বলাখনে 

সর্বস্ব হ'রেছে পাপী অবিশ্বাসী ঘোর আত্ম বলিদান চাই শকতি ট | 

্ ১৩ | হি র | 

গিয়া সগণে এস দরিদ্রের পুরে । | বাঁজা চুক চোল কাড়া ছম্ুভি ৰাজনা! 
কমল! কমলাসীনা,__ বাজা বলি-বাদ্য-বোল ; 

বাগ্বাণী করে বীণা, . দেশে দেশে উ্তরোল, 
চির সহনরী তব ছুপাশে বিহরে । । কেন্ত্রে কেন্তে গ্রহে গ্রহে পড়ুক বঞথনা ; রা 

সত গুহ গঙ্গানন জয় মা জয় মা রবে, 

 ইৈত্য-বিস্ব বিনাশন, .. উত্মত্ত সাধক সবে, এ 
দানব দলনী তুমি শিব াস্ত, শিরে; ্. রা উৎদাহ- পাগল প্রাণে£প্রাঙ্গণোনাচ নাঃ 

কেশরী বাহনে নাশ রে ও চিরে । ।- ি ও মা | বিগ বোলে বারি গাহনা। য়. 
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১৭ ৭ ১৯ 

খরধাঁর তরবার লও রে ত্বরিতে। . |] প্রতিজ্ঞা অনল দীপ্ত জালিয়! মানসে, 

পশুরক্তে বৃসুন্ধরা. হোমকার্ধ্য সম্পাদিব, 
আঁজিরে হইবে ভরা) কুমতি আহুতি দিব-_ 

দুর্গার শোণিত তৃষা হবে নিবারিতে। | শোক মোহ ভয় পাঁপ অজ্ঞান কলপষে। 
রুধির বহিবে খরে, পুষ্পাপ্রলি অতঃপর,-- 

রুধিরাক্ত কলেবরে, পাদ পদ্মে দিয়ে কর, 
বলি-প্রিয়া। পদে সবে হবে নিবেদিতে ; বলিব “রেখো মা নিত্য ও পদ পরশে, 

(হয় মা বিজয় দাও, নতুবা মরিতে।” আর যেন তোমা হারা হই না! অলসে 1”, 

১৮ ১৩ 

মন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পাতন”-_ | এইরূপে মহাধজ্ঞ সমীধ! হইলে ; 

এই পণ রাখি মনে, বর্ষে বর্ষে প্রতিমায়, 

মহাশক্তি আরাধনে, পু্ি সর্ধ মঙগলায়, 

অবশ্য হইবে জয় সন্কল্প সাধন। : : শক্তি সাধনার তত্ব বুঝিবে সকলে । 

_ তখন আরতি রবে, হৃদয় মন্দির হতে, 

/ ভুবন মোহিত হবে ; কিন্ত যেন কোন মতে, 

[ও ভূবন মোহিনী কান্তি সহত্সর কিরণে ! | ডুবায়ো না শক্তিমুদ্তি বিস্বৃতির জলে । 

হাসাইবে, জুড়াইব চামর ব্যজনে। .! ভবের ভরসা পুন দিও না অতলে! 

পপর 



ষোড়শোপচারে পুজা ।. 
দেহ এবং মন ছুইটি প্রথক পদার্থ কিনা, দেহ এবং মনের মধ্যে যে 

ম্পর্ক আছে, তাহা কি নিয়মে নির্ধীরিত, এ সকল কথার আমি আলোচন! 

রা না, আলোচনা করিবার প্রয়োজনও নাই । দেহ এবং মন দই রকমের 

বস্ত। একট] ভাব বা চিত্তা যে রকম জিনিস, এক খণ্ড মাংস বা. এক 

ফৌট1 রক্ত, সে রকম জিনিস নয়। গোড়ায় ছুই রকম জিনিস এক কি ন! 
বলিতে পারি না, 'এবং সে কথার মীমাংসাও এস্থলে নিশ্রয়োজন | কিন্ত 
গোড়ায় যাহা হউক, আমরা যে আঁকাঁরে দেখি বা অনুভব ক্রি, সে 
আকারে ছুইটি ভিনিস যে ছুই রকমের, সে বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ অসভ্ভব। 

দুইটি জিনিস মানুষের কাছে দুই রকমের বোধ হয় বলিয়া,মানুষের মধ্যে ধর্ম 

ঈশ্ব়, পুজাপদ্ধতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয় লইয়া অনেক মতভেদ, অনেক 
বিরোধ, বিতগ্া হইয়াছে এবং হইতেছে । আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে: এইরূপ 

বোধ হয় যে, সেই সকল মতদ্ধেদ এবং বিরোধবিভপডা পিই মুলক 
ও অন্যায়। 35884. 

দেহ এবং মন, জড়জগৎ এবং আত্মা, দুইটি ভি রকম, রঃ ঈীনিল লয় 
অনুভূত হইলেও এমনি জড়িত, এমনি একটি সম্পর্ক বদ্ধ, থে এ একটি ধু 

ছাঁড়িতে পারে না, একটির পূর্ণতা অপরটি নহিলে হয়, না, একটির চক্রিতার্থত। . 
অপরটিতে। দ্রেহ--মনের আঁকাজ্জার বগু--দেহকে পাইলে তবে মনের 

পরত গ্ত হয়। সন্তান জননীর হৃদয়ের নিধি কিন্তু সম্ভানাকে, কোলে করিলে. 
তবে জননী-হদয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়। বদ্ত্ব মনে মনে, হযে হৃদয়ে), বিস্ক 

সেই মনে মনে,সেই হৃদয়ে হ্বদয়ে যত মিল,যত মিশামিশি, দেহে দেহে আলি- 
গন তত ঘন ঘন, তত গাঢ়, তত মিষ্ট। যত দিন মনের মিল, হৃদয়ের মিশা 
মিশি অসম্পূর্ণ, তত দ্রিন কেবল কথাবার্তা ; ; যখন সেই মিল, সেই-মিশামিশি। 

যোলকলায় সম্পূর্ণ, তখন একাঁসনে বসিয়া এক পাত্রে ভোজন । মনের চরম. 
্ষুত্তি-দেহ। মন যখন বড় মাতিদা উঠে, দেহ. তখন তাহাকে সুগ্ধকরিয়া 
ফেলে,,মন আর ফাটিয়া যাইতে পারে মা। জড় জগৎ অন্তর্জগ্রতের চরম? রর 

মত্তি এবং চরঈকালের জীবন, । ভ্গ্রাণা ননী, ৃত্যুকালে পুত্রের ঞ েখিতে 
ৃ | কা রর 



১৬২ -.  মবজীবন। রি 

পাইলে পূর্ণপ্রাণে মরিয়া ঘা; অভিমানিনীর হৃদয়ের অসহনীয় তূফান-রাশি 

একটি ক্ষুত্র চু্ঘনে মিলাইয়া যায়। আবার মন-_ দেহের আকাজঙ্ষার বস্ত। 
মনকে পাইলে তবে দেহের পরিতৃপ্থি হয । শ্ুসস্তীনকে কোলে করিয়া 
জননীর কোল যত পরিতৃপ্ত, কুসন্তানকে কোলে করিয়া তত নয়। সুন্দর 

দেহে হ্থন্দর মন না.দেখিতে পাইলে স্থন্দর দেহ বুকে করিয়া দেহের সুখ হয় 

না। অন্তর্জগৎ জড়জগতের জীবন ও চরমমুর্তি। অতএব প্রকৃত তত্বদর্শীর 

কাছে জগতে ছুইটি জগৎ নাই--জগতে একটি মাত্র জগৎ । | 
দেহ এবং মনের, জড়জগৎ এবখ আধ্যাত্মিক জগতের বিমিশ্র ভাব এত 

গাছ, তাহাদের পরস্পরের আকাজ্কা এত প্রবল, তাহাদের পরস্পরের পরিণতি 

এত অনিবার্ধয বলিয়াই মানুষের মনের ভাব কেবল মনে আবদ্ধ থাকিতে পারে ' 

না, শুধু মানসিক আকারে থাকিয়া পরিতৃপ্ত হয় না এবং পুর্ণভা লাভ করে না। 
প্রণর়ী প্রণযিনীকে শুধু মনে ভাবিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, প্রণয়িনীর হস্তাক্ষর বা 
প্রতিমূর্তি বা অন্গুরীয়ক দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করে । পুত্র স্বর্গীয় পিতাকে শুধু.মনে 
মনে স্মরণ করিয়া পরিতৃগু হয় না, পিতার নামে দেবালয় স্ছাপন ব1! সরোবর 
খনন করিয়া কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয় । জাতীয় ভাব মনে সীমাবদ্ধ, জাতীয় 

পতাকায় উং লিত।, ফরাসী “জাঁকবিণ” গণ ঠ:2-00105 182 দেখিলে 

্ষেপিয়া উঠিত ॥ বমরক্ষেত্রে সৈন্যদল সামরিক ধ্বজদও দেখিতে পাইলে 
| হারিজ্ত মম . সংগ্রাম করে। ভ901)621900 বলিলে শ্বদেশাভিমানী, শ্বদেশ- 

ব-সারবিষ্ত, জর্দমাণের মনে যে অপুর্ব্ব ভাব উদয় হয়, সেইভাব সে দিন 
বাপিন ন' নগ্ররে শ্রক অপূর্ব ধাতু- -নির্মিত মুর্ধিভে ফটিয়া উ উঠিল। মহাকবি 

দাস্তের সম্বন্ধে ফুলেক্সবাসীর হৃদয় সেই প্রকারে ফোটে নাই বলিয়া! মহাকবি 
বাইরণ ফুরেম্দবাসীকে হৃদয়শূন্য বলিক তিরস্কার করিলেন। অন্তর্জগঞ্ের 
চরম. মুর্তি এবং শেষ পরিণতি বহির্জগৎ। তাই এথেন্নবাসীর তত সুন্দর 

পার্থিনন,পালং মায়রার তত গর্বের কুষ্য-মন্দির, শলোমনের তত যত্বের ঈশ্বরা- 
ৰাস, পোপদিগের অনুপম শিল্পরদ্ব-শোভিত মাইকেল এঞ্জেলোর অপূর্ধদ ৃ 
প্রাতিভাপ্রন্থত সেপ্টপিটার্স যুসলমান বাদশাহের মতি-মসভীদও আর. 
হিন্দুর সেই অপূর্ব অলৌকিক অলোকসামান্য যোড়শোপচারে পুজ1। 
তাই ফিদিয়সের 'জুপিতর+, রোমান ক্যাথলিকের 'মেদনা'আর হিন্দুর 'দেব 
দেবীর প্রতিমা । ইছার কোনটিই তুচ্ছ নয়- সকলগুলিই সত্য, সকল গুলিই 
মনুষ্যত্ব লকলগুলিই মানব- -পরস্কতির এবং জগৎ প্রন্কৃতির গ্ড় বহুদ্য এবং চরম. 



ফোড়শোপচারে পুজা) ৯৬৩ 
উক্তি” স্বয্বং ভগবাঁনই জড়জগতে ব্যক্ত হইয়া মহিমাময় বা উবধ্যশানী 
হইয়াছেন । 

মহ্যাদিমহিমা তব। 
পৃথিবী প্রভৃতি তোমার ধশবধর্য । ধরঘুবংল--১*ম সর্গ 1) 

জড়জগতই অন্তর্জগতের পশ্বধ্য। হৃদয়ের প্রতিমা বিনা হদয় যথার্থই 
শক্তি হীন, যথার্থ ই দরিদ্র, যথার্থই মরুভূমি; সে মকুভূর্ে ফলও ফোটে না, 

জলও ছোটে না, গাছও গজায় ন[, পাবী ও গায় না, মেঘও খেলে না, বারিও 

বর্ষে না ! পিপাসায় হৃদয় ফাটিয়া গেলেও সে বিকট মরুভূমে একটা অলীক 
সৃগতৃষ্চিকা বই আর কিছুই জুটে না । 

পৌত্তলিকতার মূল এবং উৎপত্তি মানব প্রক্কতিতে,জগত্ প্রকৃতিতে, ঈশ্বর 
প্রকৃতিতে । এখন পৌত্ুলিকতার আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বুঝাইবার 
চেষ্টা করিব । 

আদিম অবস্থায় মন্তুষ্ের ধর্শজ্ঞান কিরূপ এবং দেবতা কি রকম, ঠিক 
করিখী বলা! বড় সহজ নয়; ; আদিম মনুষ্যের ভাষা অতি অসম্পূর্ণ, ভাহাতে 
সভ্য মনুষ্য প্রায়ই সে তাষা বুঝিতে পারে ন1। অনেক স্থলে অসভ্য 
মনুষ্যের কার্য দেখিয়াই তাহার মনের ভাব অনুমান করিতে হৃস্। তাহাতে 

কত তুল ভ্রান্তি হওয়া! সম্ভব,_বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন । তাই: খ্যাতি” 
নামা পুরাঁতত্ববিদের৷ ঠিক করিয়া বলিতে পাঁরেন না যেযে অসভ্য মনুষ্য: 

ক্ষ পূজা করে, সে বৃ্ষটাকেই পূজা করে, কিবৃক্ষস্থিত কোন্ কম্িতটব- 
তাকে পুজ। করে*। এই প্রসঙ্গে আমরা যাহা অধায়ন্ করিয়াছি তাহা 

হইতে মোটামুটি এইরূপ সিদ্ধাস্ত কর! যাইতে পারে যে, শ্রথমে বৃক্ষটাই 
পূজিত হয়, তাহার পরে বৃক্ষে একটি স্বতন্ত্র দেবতা করিত: হইয়া, সেই 
দেবতা পুজিত হন। একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষকে “একটা প্রকাণ্ড শক্তি মনে 
(রূরিতে যতটুকু মানসিক শক্তি ও শিক্ষা আবশ্যক, বৃক্ষস্থিত অথচ বৃক্ষ হইতে 
স্বতন্ত্র একটি শক্তি কল্পনা করিতে তদপেক্ষা বেশী মানসিক শৃক্ষি রণ শিক্ষা 
আবশ্যক। কারণ প্রথম. ্ রিয়াটি মানলিক বিশ্লেষণ ব্যতীহ্ সম্পর হয়, 
দ্বিতীরটি হয় না। কিন্ত বৃক্ষপজায় বৃক্ষই পুজিত.হউক বা বৃক্ষস্থিত কৃ্িত, 
দেবতাই পুজিত হুউন, সে পুজ। ঠিক পৌত্তলিকতা নয়। পৌন্ুলিকতা, 
প্রতিমুদ্তি ব্যতীত হয় না. এবং প্রন্কৃত, পৌত্তলিকতায় তিযুসতি মানব, কত ্ট 

র্. 9 5০7০ 148000018 ০07572% ০ | 01185080% নায়ক গস দেখে। 



৪৬৪ নবজীৰন | 

অন্গকরণে নির্দিত হয় *| আর্থাৎ পৌবলিকতাঁয় দেবতা একটা! | জনক 
মানসিক ভাবের ন্যায় একটি্টকাঠখণ্ড ৰা প্রস্তরখও না হইয়া, একটি পরিফ্ার 
পরিস্ফ,ট ভাবের একট! পরিফাঁর পরিস্কট মুর্তি। প্রথমত পরিষ্ফটে এবং 
অপরিস্ক টে কত 'প্রভেদঃ মানসিক শিক্ষা এবং শক্তির কত বেশীকম, তাহা 
বুৰিয়া দেখিতে হইবে বুঝিয়া দেখিলে, আদিম জড়-পুজ| অপেক্ষা পৌত্ব- 
লিকতা কত.উত্কৃষ্ট এবং উন্নত তাহা জানা যাইবে। দ্বিতীয়ত পরিস্ফ,ট মনের 
ভাবকে পরিস্ফট মুত্তিতে ব্যক্ত করিতে আর৪ কত শিক্ষা, আরও কত উন্নতি 
আবশ্যক তাহা বুঝির 1 দেখিতে হইবে। মনের ভাবকে দেহের ভঙ্গি বা মৃষ্তিতে 
প্রকাশ করিতে হইলে, দেহ এবং মন উভয়কেই কত ভক্তি ভাবে,কত প্রেমভরে। 
কত তদগতচিত্তে, কত বিচারশক্তি সহকারে অধ্যয়ন করা আবশ্যক এবং. 
মানসিক শক্তি এবং শিক্ষা কত বেশী হইলে সে রকম অধ্যয়ন সম্ভব হয়, 
তাহা! বুঝিয়া দেখিতে হইবে । বুঝিয়! দেখিলে তবে জানিতে পারিবে যে, 
পৌস্তলিকতা মানুষের অবনতি-ব্যপ্রক নর, প্রভূত এবং প্রক্কত উগ্নতিব্যঞ্জক | 
এইজন্য ীষ্টধন্মীবলী পুরা তত্ববিদ্গণ পৌভুলিকত1-বিদ্বেষী হইয়াও এইরূপ 
বীকার করিরা থাকেন যে, পৌত্তলি কত। মানুষের অধম অবস্থার ধর্ম ন্য়।- 

ফল কথা, মনের শক্তি বা গুণ জড়-মৃষ্টিতে প্রক্কাশ করার নাম পৌন্ত- 
শি বা. গাঞচট। শুধু তাই নর । যে মানপিক শক্তি বা গুণ পৌত্ত- 
লিকতার জড়-মুস্তিতে প্রক্রাশ করা হয়, সে শক্তি বা গুণ, চক্ষে দেখিতে পাওয়া 

বায় এমন, কোন একটি ধ্যক্তি বা বস্তবিশেষে অবস্থিত নয়। সেশক্তি ব! 

গুণ পৌতুলিক নিজ মনে নিজ মানসিক শক্তি দারা উপলদ্ধি করিয়া থাঁকেন। 

কিন্তু সেইরূপ উপলব্ধি করার নাম 179719990. বা ভাবাভিনয়ন 1 
অতএব 318৮ বা পৌন্তলিকতার অর্থ 2613616 398178100 বু 

. শিব্যক্ত ভাঁবাভিনয়ন । এখন দেখিতে হইবে যে, পৌত্বলিকতা যদ্দি 
| ছি 11859115960 ব! শিল্পব্যক্ত ভাবাটি নয়নই হয়, তবে ধর্মোনন তির, | 

পপ পাশিশাপিপপ্পাপাপপিপ শিপ পশিপিপাোি পিপিপি পপাপপাশা 

* 1) 1801 190 ।]]5 23900599 606 10090 10000১৯ত ভিড 

100০4 0৮787 ০ 0৮981159159 নিত ১: ঘিড়ীর সং টিনা 

২৫৯ পৃষ্ঠা। ১০৭ 
. শঁ প)5 0800] ০01 7999 বি ৪. নি 88০: রঃ 
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8০ নীমক গ্রন্থের দ্বিভী সংস্করণের ২৫৬ পৃষ্টা : - 7. প্ 
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নির্গিত মানুষের পৌত্রলিকতার, আবশ্যকআছে কি না। বোধ হয় 
সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সর্ব প্রকার" মানসিক শিক্ষা এবং সকল 

শিক্ষা অপেক্ষা হৃদয়ের শিক্ষা, 10581198101) বা ভাবাভিনয়ন দ্বারা যত. 

সাধিত হয়, তত আর কিছুরই দ্বার হয় না। 'উচ্চ কাব্য পড়িয়া হৃদয়ের 

যে শিক্ষা হয়, দর্শন বা! নীতিশাস্ত্র পড়িয়া তাহার একু, শতাংশও হর না। 
দর্শন বা নীতি শান্তের কার্য বুদ্ধিবৃত্তির উপর। কাব্যের কার্ধ্য হৃদয়ের 

উপর। দর্শন বা নীতিশাস্্--বিচার করার, তর্ক করার, বুঝিবার ও বুঝাঁ- 

ইবার শক্তি দেয়। কাব্য হাপার়, কীদায়, আহ্লাদে উৎফুল্ল করে, শোকে 

অভিভূত করে, দুঃখে গলা ইয়1 দেয়, রাগে আগুন করিয়া তুলে । যা করিতে 

পারিলে মান্ষের প্রবৃত্তি প্রবল হয় এবং মানুষ প্রবৃত্তির অন্ন্যারী কার্ষ্যের 
দিকে প্রধাবিত"হয়, কাব্য তাহাই করে; নীতি ব! দর্শনশাস্্ তাহা করিতে ./ 

পারে না। ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে পারে, কিন্ত কাব্য যত, তত নয়। 

.তাই সাহিত্যে কাব্যের পদ সর্কোৎকষ্ট। | তাই বাজীকির রামায়ণ, বেদ 
ব্যাসের মহাভারত, দান্তের ইন্ফার্ণো, -সেক্ষপীয়রের নাটক, শেলির গীতি, 
বিদ্যাপতির পদ্দাবলী সাহিত্যের সর্বগ্রধান রত্ব। তাই অর্ফিরসের 

সঙ্গীত, ফিদিরসের প্রন্তর-মুর্তি, ট্ণর, টিশিয়ান বা রাফেলের চিত্র মানুষের 
মানসিক সম্পত্তির মধ্যে এবং উন্নতির উপাদানের মধ্যে এতই অমূল্য । 

অতএব যে 189811586107, বা ভাবাভিনয়নের গুণে কাব্য) চিত্র এবং ৃ ঙ্গীত | 

এত মহিমাময় এবং শিক্ষোপযোগী, সেই 1192115892 বা ভাবাভিনয়নের 

গুণে পৌত্তলিকতাই বা কেন মহিযাময় বা শিক্ষোপযোগী না! হইবে ?. একটু. 

সপ্ত 

খুলিয়া বলি। পতিভক্কি ব পাতিব্রত্য যে জিনিস, লকলেরই' তাহার এক 

ব্লকম না হয় আর এক রকম জ্ঞান বা সংস্কার (3498) আছে।' 'কিন্ত সকলের 

সংস্কার সমানও নয় এবং সম্পূর্ণ ও নয় । কেহ মনে করেন আপনি না খাইয়া 

পতিকে খাওয়ান পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা; কেহ মনে করেন প্রতিদ্দিন পতির 

চরণীমৃত পান করা পতিভক্তির পরাকাষ্ঠী। কিন্তু পতিভক্তির আর একটি 
চিত্র দেখাই দেখ দেখি পতির জন্য সীতাদেবী কত কষ্ট ভোগ করিয়া- 
ছিলেন, কত লাঞন! সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আর কাহাকেও, বলিয়া দিতে 
হইবে না । অবশেষে যখন পরীক্ষার পর পরীক্ষার নিমিত্ত দেবীকে রামচন্দ্রের 

সেই প্রজামওলী- -পরিবেষ্টিত] বিরাট সভায় আনয়ন করা হইল, তখন দেবীর 
সুখে কটি: কথা নাই _রাগের, ক্ষোভের বা অভিমানের শবটিমা নাই। 1. 



৯৬৬ ,. মবজীবন | 

তখন দেবীর-- 

কাষায়পরিবীতেন ন্বপদ িতচক্ষুষা | | 

অন্থমীয়ত শুদ্ধেতি শাস্তেন বপুতৈব সা ॥ (রঘুবংশ ১৫ সর্গ) 

রক্তবস্ত্রে তাহার শরীর' আচ্ছাদিত, নিজপদে দৃষ্টিসংলগ্র, তিনি যে পবিভ্র- 

স্বভাবা তাহা তাহার সেই শান্ত মূর্তিতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
তাহার শাস্ত ৃস্ত দেখিয়া উপস্থিত প্রজামগুলী আপনাদের প্রচা- 

রিত নিন্দাবাদের কথা মনে করিয়! লঙ্জায় মাথা হেট করিল। মহর্ষি 
বাল্ীকি প্রজাঁগণের সন্দেহ নিরাকৃত করিতে দেবীকে অনুমতি করিলেন । 

কোম্লতাময়ী কামিনী আর কত সহ্য করিবে! দেবী কহিলেন--'যদি আমি 

কায়মনোবাক্যে পতি হইতে বিচলিত হইয়া না থাকি তবে দেবি বিশ্বস্তরে ! 

'আমাঁকে অন্তহিতি কর।” পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল, ভিতর হইতে বিদ্যুৎ- 
প্রভা উথলিয়া উঠিল । সেই প্রভারাশির মধ্যে এক অপুর্ব সিংহাঁসনোপরি 

: স্বয়ং দেবী বস্গুন্ধরা উপবিষ্টা। দেবী বসুন্ধরা ছুঃখিনী সীতাকে কোলে 

করিয়া শত্তহিতি হইতেছেন। তখন সীতা কি করিতেছেন ? 
সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্তপ্রণিহিতেক্ষণাম্। 

টি ব্যাহরত্যেব তন্মিন পাতালমভ্যগাৎ ॥ 
তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীরূত, বঙ্ন্ধর1! সীতাকে ক্রোঁড়ে 

সিন এবং রাম, “না” “লা” ইহ1 বলিতে না বলিতেই রসাতলে প্রবেশ 

করিলেন 1... 

তখনও শীতার নয়নদ্ধয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত !_-. 

| বল দেখি, পতিভক্তির এমন চিত্র, পতিভক্তির এমন ভাব আমাদের কাঁর্ মনে 

আছে?.:এ কি.কম শিক্ষা ? এ শিক্ষার তেজে একট! মানুষ কি. আর একট], 

মানুষ হইল] যাঁর না? প্রতিভা কি মানুষ গড়ে না ? আবার বল দেখি, প্রতিভা- 

শালী কবি যে চিত্র আকিলেন, প্রতিভাশালী চিত্রকর যদি সেই চিত্র, পটে 
ফুটাতে পারেন, তাহা হইলে সে পটেই বাকি অপরূপ অপুর্ব কাব্য হইল 

পড়ে, সে পটেই বা কত অমূল্য শিক্ষালীভ হয় ! কাঁব্য অপেক্ষা চিত্র 'অনেক.. 
সময়ে, অনেক স্থলে এবং অনেকের পক্ষে শিক্ষাসম্বন্ধে বেশী উপযোগী । 

কেন. না কাব্য শব্বরচিত; শব্দ সঙ্কেত মাত্র, অতএর কার্য, রুরিয়া লইতে . 

হয়.) চিত্র শরীরী, অতএব চক্ষু মেলিয়া! দেখিলেই হয়। কাব্যে অনেক দ্বিনিস 
বুঝান যায় না? বা বুঝান. সহ্জ নয়,_যেমন হৃদয়ের অবস্থাবিশেষে দেহের... 
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র্ঘীবশেষ চিত্রে তাহা সহজেই বুঝান যায় ঘ কবি বলিয়া দিলেন-- তখনও 
সীতার নয়নঘ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকত। ইহাতে পতিভক্তি্ন তুমি একটি 
অপূর্ব আভাস পাইলে । কিন্তু তখন সীতার সেই মুখের, সেই নয়নের 

কিরূপ ভাব তাহ! কবি ফুটাইয়া দিতে অক্ষম, কিন্ত তা চিত্রিত দেখিলে 
পতিভভ্ভির মানসিক মৃদ্তি কত গাঁঢ়তর, কত বেশী মুগ্ধকর হইয়া উঠে, বল 

দেখি তুমি আমি কবির কথা কয়টি পড়িয়। সে মুখের, সে নয়নের, সে 
দৃষ্টির সম্যক চিত্র কি মনে ফুটাইতে পারি? কিন্তু রাফেলের সমতুল্য কোন 
হিন্দু চিত্রকর যদি সেই মুখের, সেই নয়নের, সেই দৃষ্টির অভিব্যক্তি চিত্রপটে 

আঁকিয়া দেখান, তাহ! হইলে পতিভক্তির মানসিক মুর্তি কেমন অলৌকিক 
ভাবে ফুটিয়া মনকে মজাইয়। তুলে! এখন বোধ হয় বুঝা যাইতেছে 
যে, হৃদয়ের শিক্ষা এবং উন্নতি সম্বন্ধে কাব্য বল, চিত্র বল, প্রতিম! বল; 

যাহাতে 19991159108. বা ভাবাভিনয়ন আছে, তাহাই মানুষের নিতাস্ত 
' আবশ্যক, উপযোগী ও উপকারী । আবার শুধু আবশ্যক, উপযোগী ও : 
উপকারী নয়-_অপুর্র্ব মহিমাময়। জ্ঞান বল, বুদ্ধি বল, যাহাই বল, 
প্রতিভার ন্যায় মহৎ কেহই নয়। পৃথিবীতে ন্বর্গ দেখাইবার নিমিত্ত প্রতি- 
ভার আবির্ভাব হয়।ন্বর্গ কেমনণ যেমন 'রামায়ণে সীতা, ভারতে ভীন্ষ, 
সেক্ষপীয়রে দিস্দেমনা, শিলরে থেক্লা, সফক্লিসে ' অস্তাইগনি । আবার 
ভাবাভিনয়ন সেই প্রতিভার একচেটিয়া বস্ত। তবেই দেখ ভাবাভিনবূনমূলক 
কাব্য বা চিত্র বা প্রস্তরমুত্তি কিরূপ হ্বর্গীয় বস্ত-_-কিরূপ মহিমাময়, ৰা তাই বলি 

যদি শিল্পব্যক্ত ভাঁবাভিনয়ন এতই মহিমাময় হয়, আর হৃদয়ের অপরাপর 
ভাব পরিপোঁষণ ও পরিবর্থনার্থ এতই আবশ্যক, উপযোগী এবং উর্গকারী 
হয়, তবে ধর্খের বেলা কেনই বাঁ মহিমাশূন্য হইবে এবখ হৃদয়ের ঈশ্বর-ভাব 
বা ধর্মভাব পরিপোষণ ও পরিবর্ধন বিষয়ে অনাবশ্যক, অন্ষপযোগী এবং 
অপকারী হইবে ? মানবের গুণ আমি নিজে যেমন বুঝিয়া উঠিতে: পারি, 
প্রতিভা যদি আমাকে তদপেক্ষা বেশী বুঝাইয়! দিতে পারে, তবে ঈশ্বরের 
গু আমি নিজে যেমন বুবিয়। উঠিতে পারি, গ্রতিভা কেন আমাকে তদপেক্ষা 
বেশী বুঝাইতে পারিবে না? আর গ্রতিত1 যদি তাহাই পারে_-কাঁব্যে হউক, 
চিত্রে হউক, প্রস্তরপ্রতিমাতে হউুক--_ প্রতিভা যদি তাহাই পারে,তবে কি জন্য 
আমি প্রতিভার কাছে তাহা বুঝিম়া না লইব-কি ' জন্য আমি আপনাকে 
সে শিক্ষা বঞ্চিত করিব? মানবপ্রক্কতি সে প্রতিভার কাছে শিক্ষা রণ, 



১৬৮, রর . নবজীবন। 

না করিলে, আমি যেমন পাঁপ গ্রস্ত হই, ঈশ্বর: প্রকৃতি সন্বন্ধে প্রতিভার, কাছে 

শিক্ষা গ্রহণ না করিলে আম্িকি তেমনি পাপগ্রস্ত হইব না ৭ কাব্য বল, 

চিত্র বল, প্রতিমা বল, সকলই. $6211800. ব ভাবাতিনয়ন-_ বদের 

শিক্ষ।র প্রধান উপাম্ম। জীশ্বর-ভাব উপলব্ধি কর! হৃদয়ের কাজ । ঈশ্বর 

সম্বন্ধে হৃদয়ের শিক্ষার প্রকৃত উপায় জ্ঞান বা বিচার নহে, ভাবাভিনয়নই 

প্রকৃত উপায় । আবার যদি ভাবিয়া দেখা যায় বে, জ্ঞান-পথ অপেক্ষা ভাবাঁতি- 
ন্য়ন-পথ শ্রেষ্ঠ এবং জেই জন্য মনুষ্য-সমাজে কবি চিরকালই দার্শনিক, 
ইতিহাঁসবেশ্ড। প্রভৃতি সকলের অপেক্ষা বড়;-_-হোমর আরিষ্টটেল অপেক্ষা 

বড়, বর্জিল লিবি অপেক্ষা বড়, সেক্ষপীয়র বর্কলি, হিউম, স্পেন্দর অপেক্ষা 

বড়, বনিয়ন জেরমি টেলর অপেক্ষা! বড়, বান্দীকি কপিল গৌতম অপেক্ষা 

বড় ;_-তাহা হইলে প্রতিভা-গুক্ত-ভাবময়-কীন্তি-অধ্যয়নই যে ঈশ্বর-ভাব 
পরিপোষণ এবং পরিস্ফোটনের সর্ধোত্কষ্ট এব সর্ধপেক্ষ! মহিমাময় পথ ব1 

প্রণ্ণালী,ইহা বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে ন1। অর্থাৎ জ্ঞান-পথ অপেক্ষা কল্পনা- 

পথ শ্রার্ঘনীয়। অতএব ঈশ্বর-ভাব * ফুটাইতে ভাব বা কল্পনা পথ অনুসরণ 
করা,জ্ঞান-পথ অন্ুসরণাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় এবং বেশী গৌরবের কার্য । 

তাই বলি পৌত্তলিকতা অপরিস্থাধ্য, পৌন্ুলিকতা৷ নহিলে মানুষের চলে 
না এবং চলিবে না, পৌন্লিকতা! ব্যতীত ঈশ্বর-জ্ঞান হয় না__হ্ৃদয়ের ঈশ্বর- 
ভাঁৰ পুরি এবৎ পরিবদ্ধিত হয়,না-_মানুষের ধন্মশিক্ষা স্থকঠিন। সেই 

জন্যই যেখানে ঈশ্বরের মুর্তি গড়া নাই, সেখানে হয় বীশু্রীষ্ট, নয় মহম্মদ । আর 
যেখানে তাঁহাও নাই, সেখানে হয় কিছুই নাই নয় আপনিই সর্বস্ব । কিন্তু, 
প্রকৃত পৌত্তলিক এখনও জন্মে নাই ; যে প্রতিভা অনস্তের অনস্ত গুণ কথঞ্চিৎ 
মঠে পটে ফুটাইরা' দেখাইবে; সে অসাধারণ প্রতিভার আবির্ভাব এখনও হয় 

নাই । কিস্ত হইবে। রক্িণ (8599105) বলিতেছেন 24980190801 ৪০ ি 

2010 109119  050)8,05690, 193 ৪ ০ 2609118৮1১9 0০৮৩100798 ০ | 

18 1011768 10785001765 ) 2270. 019. 5, 08 1)7151162) ১০ 1012281103 ঃ 

01: 17051010700, 60 107০9060828 গা 7710101) 911211 1১০ ৪% 03009 ওঃ 5 

8018] 8120 810017917 ৪%78027, রর * রঙ 15911810905 ৪৮, 8 01599 001৮ 

11969 8770 9170019১ 11959]: 20 1025. 57969৫. 16.4061% 6:8৮ তাই বলি, 

পৌগ্ুলিকতার গৌরবের দ্বিন এ এখনও আসে নাই_ উন্নত ধ্শিক্ষা্ এখনও - 

হ্ক্গান ল। ? এল জল পেত বাল সব 
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হর্ন নাই-_ঈশ্বর-ভাঁব বা ঈশ্বর-সুর্তি মানব-হ্ৃদুয়ে ভাল করিয়া! এখনও ফোঁটে . 

নাই। সে গুভ দিনের এখনও কিছু বিলম্ব আছে। পৌত্তলিকতার পূর্ণ 
মহিমা ভবিষ্যতে বিকশিত হইবে। মানুষের চি এখনও অপূর্ব স্থখ- 
সৌভাগ্য সঞ্চিত রহিয়াছে। 

কেহ কেহ বলিবেন, জড়বস্ত দ্বারা সকলেরই প্রৃতিযুত্তি গড়িতে পারি, 
ঈশ্বরের কেমন করিয়। গড়িব? ঈশ্বর টিশ্মায়--বড়ই উত্তম, বড়ই পবিত্র; 

পু্তলিকা জড়--বড়ই অধম, বড়ই অপবিভ্র। ইহার প্রথম উভ্ভর- যেষন 

করিয়াই ঈশ্বরের ধ্যান কর, মনে মনেই কর, আর পট পুতুল দেখিয়াই কর, 

তাহাকে আকার বিশিষ্ট না করিলে ত চলে না । আম্মা প্রধান মহাযোগীর 
যোগে তাহাকে মুর্ভিময় দেখেন । | 

অভ্যাস নিগৃহীতেন মনস) হ্ৃদয্াশ্রয়ম্। | 

জ্যোতির্শয়ৎ বিচিম্বস্তি যৌগিনসত্বাং বিমুক্তয্বে ॥ (রঘু--১৭ম সর্গ) 
. যোগিগণ মোক্ষ-কামনায় অভ্যাস দ্বারা চিত্ত সংযম করিয়া, হৃদয় মধ্যে 

তীয় জ্যোতির্মযী মুর্তি ভাবন! করিয়া থাকেন। | 
অতএব যদ্দি মূর্তিই গড়িতে হইল, তবে মনে মনে গড়িলেই বা ন্যাধ্য কেন, 

জড়বস্ত দ্বারা গড়িলেই বা অন্যাধ্য কেন? দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ঈশ্বরের 
জড়মুর্তি গড়িলে কেমন করিয়া তাহার অবমাননা করা হয় এবং কেমন করিয়! 

অপকর্ম করা হয়, বুঝিতে পারি না। দেহ এবং মনে, আম্বায় এবংঞ্জড়ে ষে 

পুর্ব সন্বন্ধ থাঁকাঁর কথা প্রথমেই বলিয়াছি, তাহা যদ্দি সত্য হয়, অর্থবৎ জড় 

ষদি আত্মার আকাজ্কা এবং চরম মুক্তি হয়, তবে জড়ের সাহায্যে আঁস্মা চিত্রিত 
 ফরিলে কেমন করিয়া আত্মার অবমাননা করা হয় বুঝিতে পারি না। তুমি 

মুখে বল জড় অতি অপক্ৃষ্ঠ এবং অপবিভ্র। কিস্ত তোমার আত্মা ত জড়ের 

আকাজ্ষ! করে, জড়ে পরিণত হঈয়] চরিতার্থ হয় । তোমার আত্মার করছে 

জড় ত তাহা হইলে পক্ৃষ্ট এবং অপবিত্র ময়। তবে কেন জড়ের দ্বার! 

আত্মার মুদ্তি গঠিত হইবে না? আরো এক কথা। তুমি .কেমন করিয়া 
বল ষে জড় অপবিত্র এবং অপ্ষ্ট? জড় জগতে জগদীশ্বরের কত বন্ধ, কত: 
প্রেম, কত শক্তি-সঞ্চার তাহা কি দেখিতেছ না? একটি গাছের পাতা কত 
যত্বে, কত প্রেমভরে, কত শক্তি সহকারে রচিত বল দেখি? ভাল, তুমিষে | 

গাছের পাঁতাটাকে অপকৃষ্ট জ বলিয়া ঈশ্বর, পূজায় ঈ ঈশ্বর পদে অর্গণ করিতে 
ঘবণী বোধ কর, ভুমিই সেই রকম একট! গাছের পাতা গড় দেখি। আচ্ছা, 



ভপধও " নবজীবন। 

পাতা তত বড় জিনিস-_একটি বালির কণা গড় দেখি। তুমি কি বুঝ নহে 
অনস্ত শক্তি হইতে আতা উদ্ভু ত হয়, সেই অনন্ত শক্তির কণামাত্র হাস প্রাণ্ড 

হইলে একটি বালির কণাও গঠিত হইতে পারে না? তবে কেন আত্ম 
অপেক্ষা জড়কে এত নিকট দেখ? যে জড়ের কণামাত্র নির্মাণ করিতে 

অনস্ত পুরুষের অনস্ত শক্তির প্রয়োজন, তুমি আমি কে, যে সেই জড়কে) নিকট 

বা অপবিত্র বলিয়া দ্বুণা করিব? তুমি আমি মানুষ মালুষের মধ্যে ধাহারা 
শ্রেষ্ঠ তাহারা কি করেন, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি । বাল্সীকি, সেক্ষপীয়র, 
কালিদাস, দরান্তে, হোমর, ওয়ার্ডন ওয়ার্থ সকলেই নর-দেবতা। কিন্ত মকলেই' 

'ঁজীবন জড়জগৎ্ অধ্যয়ন করিয়া অসীম যত্ব সহকারে এবং প্রীতিভরে 

জড়জগৎ চিত্রিত করিয়া আপন আপন জীবন চরিতার্থ এবং অসাধারণ 

প্রাতিভা অতুল মহিমায় মণ্ডিত করিয়! গায়াছেন। আআর্জিও নরশিরো- 
মণির1-টিনডাল, হকাপি, ডারবিণ, প্রভৃতি পণ্ডিতেরা_জড়জগং 

অধ্যয়ন করিয়া পবিত্র হইয়া যাইতেছেন ' যে জড় অধ্যয়নে নরদেবতা 

দিগের এত হত, মাগ্রহ, আকাজ্জা, এবং স্পদ্দী, যে জড় অধ্যয়ন করিয়। নর- 

দেবতাগণ এত মহত্ব লাভ করিয়াছেন, কি বলিয়! তুমি সেই জড়কে অপর 

এবং অপবিত্র বলিয়া তুচ্ছ কর ? কি বলিয়া তুমি সেই জড়ের সাহায্যে ঈশ্বর- 
মুন্তি নির্মাণ করিতে দ্বণা বোধ কর? আমি এ কথা স্বীকার করি, ষে ঈশ্বর 
মুদ্তি নির্মাণ করিয় সেই মূর্তিটিকে পুজা করা কর্তব্য নয়, সেই মুর্ভিতে যে 
ঈশ্বর ব্যক্ত থাকে তাহাই পূজা করা কর্তব্য। সকল উৎকৃষ্ট ধর্পুস্তকের 
শিক্ষাও তাই। এমন কি বাইবেলেও তাই বলে। বাইবেলে প্ররুত পক্ষে 

 পৌত্বপিকতা৷ নিষিদ্ধ নয়। বাইবেলে বলে- শৌত্তলিক্দিগের সহিত সংশ্রর 
রাখিও না, কারণ তাহ] হইলে “৮ কা1]] 00 ঞড্ঞ 618 50108 2018 

£0110দ1776 07১69, 186 009) 29789: 00৮6? £০৫৪.৮ (দিউতারনমি, ৭১৪) 

্তিসূর্তিতে ঈশ্বর ভুলিয়া অন্য দেবতার পুজা করাই দোষ। ঈশ্বরের গ্রতি- 
মুর্তিতে ঈশ্বরকে পুজা কর! দোষ নয় । ইসরায়েলের ঈশ্বর আপনাকে 2510৪ 
দেবতা বলিয়া (এক্সোদস২.২০--৫). পরিচয় দিয়া ইস্রায়েলকে প্রতিমৃত্তি 
পুজা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি কেবল অন্য দেবতার . 
ভয়ে পৌতুলিকতা নিষেধ করিয়ািলেন। পাছে ছর্বল-মতি ইসরায়েল সোপা- 
রূপার প্রতিমূর্তি পাইয়া সোগারপায় ম্জিয়! সোণারূপাকে দেবতা বলিয়। 
পুজা করে, সেই ভয়ে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে সোগারপার প্রততিষুর্তি পৌঁড়াইয়। 

সী ৮০ 
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| 

ফেলিতে অনুমতি করেন।' সোণারপায় ন] মজিলে, সোণারূপার মূর্তি গড়িয়া 
ঈশ্বর পূজ। করিতে কোন দোষ নাই। ফে ুর্ধল) সেই মুর্তি-ব্যক্ত ভাবে না 

মতিয়া, মূর্তিতে মঙ্গে। মূর্তি পুজা বা পৌতলিকতা দৃষণীর় নয়, তবে শিক্ষিত, 

মংযতচিত্ত, উন্নত মনুষ্যের পক্ষেই বিহিতি। টা 

তাই বলি, ভাই, জড়ে আত্মা ইতরবিশেষ করিও না। যে জড়ে_ বে 

ফুলে--যে বৃক্ষপত্রে_যে বৃক্ষফলে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত, প্রেমভরে বিরাজি ত, 

তাহাকে অপবিত্র বা অপকৃষ্ট বলিবা দ্বণা করিও না। সে সকলই ঈশ্বরের 
বন্ত, ঈশ্বরের স্ক্তি, ঈশ্বরের, অভিব্যন্ডি, ঈশ্বরের অনস্ত শক্তি । অতএব 

আইস ঞ্ পুণ্যপুরী জান্নাথক্ষেব্রে-যেখানে সম্মুখে ঈশ্বরের মহাসমুদ্র, 

পশ্চাতে ঈশ্বরের মহাগিরি, উপরে ঈশ্বরের মহাকাশ-_তাহে নান! বর্ণের নানা, 

কণ্ঠের ঈশ্বরের সঙ্গীতআাবী পক্ষী,_-যেখানে চারিদিকে ঈশ্বরের গাছ, ঈশ্বরের 

পাতা, ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল--আাইস এ পুণ্যক্ষেত্র মাঝে, অপূর্ব অলৌ- 

কিক কবি প্রতিভা-নিন্মিত ঈশ্বরের অনন্ত সুন্দর অনভ্ত-প্রেমময় যুন্তি স্থাপন 

করিয়া উচ্ছ সিত হৃদয়ে গলদশ্র নয়নে ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল, ঈশ্বরের 

পাতা, ঈশ্বরের লতা, ঈশ্বরের ধূপ,ঈশ্বরের দীপ, অনস্ত ঈশ্বরের অগশ্য নিধি, 

আর প্র মহাসমুদ্র, মহাগিরি, মহাকাশ, বৃক্ষ, লতা, পণ্ড; পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, 

ফুল, ফল, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তই হৃদয় ভরিয়া অঞ্জলি পুরিয়। উপহার দিয় 

অনস্ত ঈশ্বরের যোড়শোপচারে পুজা করি! অথবা আইল আলি বঙ্গের 

গুভদিনে অনস্ত পুরুষের অনস্ত শক্তিরূপিণী দশভূজার পদে অনন্ত শক্ি 

হইতে উদ্ভূত ফুল, ফল, ধুপ, দীপ, অন্ন, জল, বন্তর ্ উত্সর্স করিয়া 

 কআনত্তের যোড়শোপচারে পূজা! করি! 

. ষোড়শপচারে পূজা আমাদের. হিন্দু পিতু পুকরুষগণ ব্যতীত আর কেহ 

কখনও করে নাই। যোড়শোপচারে পূজা প্রকাও হিন্দুর একটা প্রকাণ্ড কার্য 

__ প্রকাণ্ড হিন্দুর একট! প্রকাণ্ড কথা । কাল, প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাুত্বব্যগ্তক 

একটা প্রকাণ্ড বথা শুনিয়াছিলাম--তুষানল। আজ প্রকীও হিন্দুর প্রকা' 

ওত্ব-ব্যপ্রক আঁর একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিলাম--ষোড়শোপচারে পুজা। 

আইস, তুষাললে এবং যৌড়শোপচীর পূজায়, আবার সেই প্রকাও হিদদুর 

সেই অলৌকিক অলোৰ-সামান্য পরকাওত্ পুলি ক করি 3 ৪ 
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_. হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজ। 
র্ের সহিত সমাজের নিগৃঢ সন্ধ। ধর্ম বন্ধনই সমাজ বন্ধণ্রে মূল। সমাজের ধর্ণাবন্ধন শিথিশ হইলে, সমাজ শোচনীয় দশাগ্রস্ত হয়, অনাচার 

যথেচ্ছাচার তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে থাঁকে। যে সমাজে ধর্ম শান নাই, 
মে সমাজের লোকের আচার ব্যবহারের কোন প্রকার নিয়ম থাকে না।, 
যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেই,ভাবে সমাজ মধ্যে বিচরণ করে, কিসে সমাজস্থ 
প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল হইবে, এ চিন্তা তাহাদিগের মনে স্থান পায় না। 
কোন্ কার্যে সমাজের ইষ্ট হইবে, কিসেই বা অনিষ্ট ঘটিবে, ইহা কেহ 
ভাবিতে চেষ্টা করে না। সকলেই আপনার স্থবিধা ও ইচ্ছান্গসারে কার্য 
করে। ধর্মনিয়মে সমাজ-বদ্ধ থাকিলে এইরূপ যথেক্ছাচার ঘটে না। 
সকলেই একই নিয়মে কাধ্য করে, একই ভাবে সমাজে বিটরণ করে, সেই- 
একতায় সমাজের বল বৃদ্ধি হইতে থাকে ও তদ্দারা সমাজের অশেষ মঙ্গল, 
সাধিত হয়। 

ধর্শ্বার৷ সমা্কে বাধিলে সমাজের উদ্নতি ও মঙ্গল অবশ্যস্তাবী বটে, কিন্তু সেই ধর্্মাবিখি যদি সমাঙ্জের অবস্থার উপঘোঁগী না হয়, তাহা হইলে, 
সমাজকে/সে নিয়ম দ্বারা অন্থশাসিত করা স্কঠিন। কালের অনতিক্রমণীয়, শক্তির অধীন হইয়া! সমাজস্থ জনগণ সমাজকে যে ভাবে পরিচালিত করিতে চাহেন, সমাজের ধর্ম যদি তাহার অন্থকৃল না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে, বিষম ফল উৎপন্ন হইতে থাকে। সমালের প্রচলিত ধর অপেক্ষা সমানস্থ ্যক্তিগণের বল যদি অধিক হয়, ডাহা হইলে ধর্খ সে সমাজকে শাসন করিতে প পারে না। দূর্বল ধর্প, বলবান সমাজবাসীগণের নিকটে খণ্ড বিখণড হইয়া পড়ে। এই. জন্য দেখা যায়, সমাজ যেন্ধগ অবস্থাপন্ন, ধর্মও ঠিক 

তাহার অনুরূপ হইয়া থাকে। ধর্থ এইরূপ পরিবর্তনশীল হওয়াতে ধঙ্ষের,. ঃ 

মুল নষ্ট হয় না। ধরে যে জকল অবিসহাদী সত্য আছে, তাহা. 
সষ্টিকাল হইতে সমভাবে চপিয়া আমিতেছে. এবং অনস্ত কাগ র্য্যস্ত. 
তাহ থাকিবে । তবে ধর্শের আনুসহিক. যে সকল অবাস্তরধণ্মুনিয়ম 
থাকে, সমাজের অবস্থাহসারে তাহারই পরিবর্তন সাধিত হয । জামার: 
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বক্তব্য বিষয়টি কারও একটু বিশদ করিয়া _বলিতেছি। জগতের 

বাল্যাবস্থাতে মম্ুষ্যের ধর্শের অবস্থা যেরূপ ছিল, আজ উনবিংশ 

শতাঁকীতে আমর তাঁহার কোন নিদর্শনই পাই ন1। কিন্তু সেই সময়ে 

ধর্মের যে মূল ভাঁব ছিল, আজিও যে সেই ভাব বর্তমশীন আছে, এ কথা বলিলে 

বৌধ হয় কেহই আশ্চর্ধ্য হইবেন না। পুর্মে আমাদিগের পূর্ব পুক্ুষগণ এই 
আশ্চর্য কৌশল রচিত ত্রহ্মাণ্ড দেখিয়া যেমন প্রত্যেক পদ্ার্থকে ঈশ্বর জ্ঞানে 

পুজ] করিয়াছিলেন, আজ আমরা ঠিক সেই ভাবে ঈশ্বরের পূজ। করি না। 
কিন্তু তাহারা প্রত্যেক বস্তর মধ্যে যে মহাশক্তির অবস্থান দেখিরা সেই বাহ্য 

বস্ততে মহাশক্তির পুজ। করিয়াছিলেন, আমরাও আঙ সেই মহাশক্তির পূজা! 
করিতেছি। ইহাঁতে ধন্মভাবের মূলগত একত! দেখা যাইতেছে । অথচ 

স্্টিকীল হইতে এই অবিনশ্বর একমাত্র ধর্ম, সমাজের অবস্থান্গপারে ভিন্ন 

ভিন্ন পরিচ্ছদে প্রকাশিত হইতেছে । সমাজের অবস্থান্থলারে ধন্মের 

বাহ্যিক প্রক্কৃতির যে পরিবর্তন হইয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 
আর্ধ্য খধিদিগের সময় হইতে ভারতে এক হিন্দুধর্ম কত প্রকার পরিচ্ছদে 
প্রকাশমান হইয়াছে, তাহা! কাহারও অবিদিত নাই । বৈদিক, পৌরাণিক, 
তান্সিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত যে হিন্দু-সমাঙ্জের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 

প্রচলিত হইয়াছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। . সমাজের অবস্থা 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের ধাহ্যিক প্রকৃতির পরিবর্তন যে কেবল ভার- 

তেই ঘটিয়াছে, তাহা নহে । জগতের সর্বত্রই একই নিয়মে কার্য হইয়া 
আসিতেছে । উনিশ শত বৎসর মাত্র যে খ্রীষ্ধন্্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেই. 

শ্রীঈান ধর্থের পরিবর্তন-শীলভার বিষয় আলোচন! করিয়! দেখিলে বিশেষ 
রূপে প্রতিতী হইবে যে, সমাজের অবস্থা ও গতি অনুসারে ধর্ম নিয়মিত 
হুইধ্ী থাকে। যে অবস্থায় রোমান ক্যাথপিক*মত চলিরাছিল, সে অব- 

' স্থার পরিবর্তন ঘটে বলিয়াই প্রোটেষ্টাণ্ট মতের আবির্ভাব হয়। আবার ষে 
অবস্থায় প্রোটেষ্টা্ট মতের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে অবস্থার. ব্যত্যর ঘটি-. 
তেছে বলিয়া ক্রমে, প্রোটেষ্টাণ্ট. মত পুনঃ সংস্কত হইতেছে ইহাতে. 
বুঝা যাইতেছে.যে, সমাজের অবস্থা পরিবপ্তনের সঙ্গে ধর্মের বাহ্যিক প্রকৃতির. 
পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী । পূর্বে বল্গা হইয়াছে ফেহিচ্দু সমাঞ্জের ভিন্ন ভিন্ন অব-. 
স্থায় ধর্মের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন. আকার ধারণ করিয়াছে। | কিন্তু চৈতন্যদেবের . 
পন্ডিত, ধর্ঘনিত প্রচলিত হওয়ার পর নর হইতে সমাজের অৰথা মী রর ছার, ্ 
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প্রচলিত হয নাই । চৈতন্যদেধের ধর্ম ও হিন্দুসমাঁজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণপে 
গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, চৈতন্যদেব ঠিক ধর্মাসংস্কার কার্ষে 
নিযুক্ত হন নাই, তিনি তক্তিবিপ্লব সাধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সমাজের 

সকল তব্বের গুঢ় ভাব ঠিক সেই সময়ে বুঝিতে পারেন নাই, তাাতেই সমগ্র 

হিন্দুসমাজ তাহার আজ্ঞান্বর্তী হন নাই। তথাপি তাহার প্রচারিত ধর্ম- 
অনেক পরিমাণে যে হিন্দুসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ এই 

যে, সে সময়ে হিন্দু সমাজ এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ 

করিতেহিল। অধ্যাপকদিগের মুখে নীরস' জ্ঞানমূলক ধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ 

করিয়া, ধরন্শান্ত্রব্যবসার়ী অনেক পণগুতগণের মধ্যে নাস্তিকতার প্রাছুর্তীব 

দেখিয়া, যাজক ত্রাক্ষণগণের ধন্দীপেক্ষা অর্থলিপ্সা অধিক দেখিয়া, লোকের 

মন বিরক্ত হইয়া উঠে। ঠিক সেই সময়ে চৈতন্যদেব আবির্ভত হইয়া 
প্রেমমূলক বৈষম্য-বিরোধী ধর্মমত প্রচার করিলেন। জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত" 

গণ তীহাদিগের ক্ষমতা বিলুগু হয় দেখিয়া তীহীরা চৈতন্যদেবকে অপদস্থ 

করিবার জন্য চেষ্টার ত্রটি করিলেন না। কিন্ত তথাপি তাহার! কৃতকাধ্য 

হইতে পারিলেন না। দলে দলে লোক চৈতন্যদেবের ধন্মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে 

জ্ঈগিল | যাহারা আত্মীয় বন্ধুগণের ভয়ে প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারিলেদ না, 
তাহারা গোপনে যোগ দিতে লাগিলেন। হিন্দুসমাজ টলমল করিতে 

লাগিল/। পণ্ডিতের! প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। সমাজস্থ লোকের হৃদয় 

যে অবস্থায় উপনীত হইয়াহিল, চৈতন্যদেবের ধর্শমত অনেক পরিমাণে 

তাহার উপযোগী হুইরাছিল বলিয়াই সকলে হিন্দুধর্মের কঠোর শাসনকে 
উপেক্ষা করিয়া এই নবধর্ম্ে দীক্ষিত হইতে লাগিল। হিন্দুসমায়েন 

নেতাগণ দেখিলেন যে, সমাজের অবস্থা যেরূপ দ্ীড়াইয়াছে, তাহাতে 
: লোককে ধর্শাসনে শাসিত করা ছুরহ ব্যাপার। কাহার সমাজবন্ধন 

শিথিল করিয়! দিলেন, স্মার্ত রঘুনন্দন ধর্ধশীস্ত্রের নূতন টীকা করিলেন) 
সমাজবাদীগণকে সময়োপযোগী স্বাধীনতা দিলেন, সুতরাং সমাজে আবার 

এশাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সময়ে রধুনন্দন যদি ধর্মশীস্ত্রের নূতন 
টীকা সমাজের অবস্থা বুঝিয়া প্রণয়ন না করিতেন, তাহা! হইলে যা | 

| হিন্দ সমাজে একটি বিষমভর বিপ্লব উপস্থিত হইত । পা 

ইহাতে বিলক্ষণ প্রীতি হইতেছে যে, সমাজের অবস্থান্থপারে উপ ২, 
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তাহাতে পুর্ব প্রচলিত হিন্দুধর্ম যে সমাজের উপযোগী নহে, ইহা গৌঁড়াগপ 
ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিবেন । রর হিন্দুধন্্ম যদি সমাজের উপ- 

যোগী হইত, ইহার বিধিব্যবস্থা যদি সমাঁজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের অন্ুমোদনীর 

হইত, তাহ! হইলে সমাজ হইতে দলে দলে লোক কাহির হইয়া ধন্মণস্তর গ্রহণ 

করিত না । খৃষ্টধর্ম এ দেশে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইবাঁমাত্র, যে লোকে 

বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য ধাবমান হইতে লাগিল, 

ইহার অভ্যন্তরে কি কোন কারণ নাই? খুষ্টধর্টের নীতি কি হিন্দুধর্শনীতি 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যে সেই জন্য লোকে সে ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য ব্যগ্র 
হইয়শনছিল। পুর্ববপ্রচলিত হিন্দু উপধর্মের অপেক্ষা! খুষ্টধর্ম্নের বাহ্ উদারতা! 

দেখিয়াই যে লোকে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এ কথ! বলিবার প্রয়ো- 
জন করে না। ঠিক এই সময়ে রাজা রামেমাহন রায় বঙ্গ সমাজক্ষেত্রে 

আবির্ভত হইলেন। হিন্দুসমাজের লোকের হৃদয়ের গতি কোন, দিকে 

তিনি তাহা বুঝিলেন, বুঝিবা তিনি তদ্ধপযোগাী ধর্মমত হিন্দুশীস্্র হইতেই 

গ্রটার করিলেন। একটি ছুইটি করিয়। ক্রমে ক্রমে বহু লোক তীহার প্রচা- 
রিত মত গ্রহণ করিতে লাগিল। কেহ পকাশ্যে, কেহ অপ্রকাঁশ্যে সেই ধর্ম 

গ্রহণ করিল। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বস্থদেশের সকল স্থানের লোকই খ্রীষ্ট 
ধর্দেবীতশ্রদ্ধ হইলেন । | 

ইহাতে প্রতীয়মান হইতে:ছ যে, এক্ষণে যে সময় উপস্থিত হইয়াছে 
তাহাতে লোকের মন সরল ও উদারভাব-পূর্ণ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে ।, 
যেরূপ ধর্মের দ্বারা হৃদয়ের আকাজ্ষার পরিতৃপ্তি সাধন হুইতে পারে, ষে 

বর সাধনপ্রণাঙ্গী সহজে আয়ত্ত হইতে পারে, যাহাতে প্রত্যেকের 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে, ষাহাতে জ্ঞানের বিকাশ সান্িত 

হইতে পারে, যে ধন্মব সংদারকে উপেক্ষা করিয়া যখন তখন বনে গমন 
' করিতে উপদেশ প্রদান করেন না, অথবা সংসারীর জন্য স্বতন্ত্র প্রকার 

শিথিল বিধি নির্দেশ করেন না, এইরূপ ধর্স্বের প্রতি সাধারণের চিত্ত 
প্রধাবিত হইয়াছে । পুর্বপ্রচলিত হিন্দু উপধশ্ম হিন্দু সম্তানদিগের চিত্তের 
এই সকল বাসনা মিটাইতেছেন না, জুতরাৎ পুর্বপ্রচধিত হিন্দু উপধর্থ্ের 
প্রতি সাধারণের অনুরাগ ক্রমেই .হায় হইয়া আসিতেছে,। প্রক্কত হিন্দু 
ধর্ম যদি হিন্দু সস্ভানদিগের “হৃদয়ের এই আকাজ্ষার ,পরিত্ৃপ্তি সাধনে 
সঙ্গম না হন). তাহা হইলে ক্রমে কে হিন্দুর প্রি, করেই, ছা | | 
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হাস হইবে, ইহ! অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অনেকে বলেন হিন্দুধর্শের 
নীতি যেরূপ উচ্চ, তাহাতে এ ধর্ম চিরদিন জগতে মন্তকোত্তলন করিয়া 

| থাকিবে। আমরা এইরূপ মন্তাঁবলব্বীদিগের মতের প্রন্তিবাদ করিতে চাহি 

না। কিন্ত একটা কথা ভ্িজ্ঞাস! করি, যে এই ধর্দের নীতি খুব উচ্চ, ইহার 
উপদেশ খুব গভীর ভাঁবপূর্ণ, একথা জানিয়া বা শুনিয়া কি ধর্ম পিপাস্থুর হৃদয় 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? শাস্বোক্ত বাঁক্য বা] উপদেশের মর্ম আপনার জীবনে 

কার্যে পরিণত করিতে না পারিলে,কোন ধর্ম জিজ্ঞান্গ ব্যক্তি শাস্তিলাঁভ করিতে 
পারেন না। এইখানে কথা এই”হিন্ুর উপধর্ধ্ম কি ভিন্সস্তানদিগের এইরূপ 
পিপাসা মিটাইতে সমর্থ হঈতেছেন? হিন্দুসস্তাঁন কি শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়' 

ধন্মামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইছে সমর্থহইতেছেন ?--এ ষে বিন্দসম্তান, ভাগ্য 
দোষে শৃদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিষয়ীছে, উহার এ সাগর অন্থনে কি অধিকার 

আছে ? এঁব্যক্তি যদি সাহস করিয়! এ কার্য প্রবৃত্ত হন, তাহা! হইলে প 
মুস্তিত-মণ্ত্, কুঞ্চিত-ললাট. শিখাঁ-ধারী, ফক্তস্থত্র-অধিকারী হিন্দুধর্মের রক্ষক, 
উহাকে পাষণ্ড অভিধানে অভিহিত করিয়! নরকে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। 
হতভাগ্য শূদ্র যজ্ঞন্র্ধারী ব্রাহ্ষণ অপেক্ষা বিদ্য। বুদ্ধিতে যদিও সহজ গুণ 

শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, তখাঁগি তীহাঁর শাস্ত্র চর্চার অধিকার নাই, তাহাকে ৪ 

হ্তিমূর্থ ব্রাহ্মণের পদসেবা করিয় মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। ইহাতে 
কি তাহার পিপাসা শান্তি হইতে পারে? এইজন্যই বলিতেছি, পূর্ব প্রচলিত 
হিন্দুর উপধর্ বর্তমান সময়ের লোকদিগের আঁকাজ্ষ! মিটাইতে অসমর্থ । 

এখন হিন্দুর উপধর্ধব যদি এই কার্ধ্য সাধনে অক্ষম হন, তাহ! হইলে তাহাকে 

বিদায় দিয়! যে ধর্মে আমাদিগের আধ্যাত্মিক আকাকঙ্কা মিটিতে পারে, তানি 
- অন্থসরণ করিতে হইবে। এইস্থানে একবার একটু চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন 
হইতেছে । “পুর্ব প্রচলি ৪৮ হিন্দুর উপধর্্ব সমগ্র হিন্দুলস্তানের ধর্ম 
পিপাসা মিটাইতে অক্ষম, কিন্ত প্রকত হিন্দুধর্ম ইহাঁতে অসমর্থ কি না, 
তাহা একবার ভাবিয়া চিত্তিয় নীরা নিকট হইতে চিরবিদায় লইলে 

: ভাল, হয । 



বাঙ্গালির দুর্মোৎমব। 
৮ া্কীক্িপকী টা 

বাঙ্গালির ছুর্গেতষব বড়ই বৃহদ্ব্যাপার | বালক কাল হইতে রর্ষে বর্ষে 

নিত্য ক্রিয়ার মত, দ্রিবাকরের উদয়াস্তের মত এই ছুর্গোৎসব আমর! দেখিষা 
আদিতেছি, তাঁহাতেই ছুর্গোৎসবের প্রকৃত গৌরব আমরা দেখিয়াও দেখি 
না, বুঝিয়াঁও বুঝি না। শারদীয়! মহাপুজার প্রতিমায় সর্বকালিক উপাস্য 
দেবতার মূর্তি সমষ্টি জ্খাছে, পদ্ধতিতে সকল সম্প্রদায়ের প্রণালী অন্তর্নি বিষ্ট 
আছে, এবং মানব কলে কালে যত প্রকার উপকরণের আয়োজনে দেব 

ভক্তি পরিপোষণের চেষ্টা করিয়াছে, ছুর্গোৎমবের উপকরণে তাহার সকল 

গুলিরই প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালির ছুর্োৎসব সকল কালের সকল প্রকার 

গুজার সংকলন বা (350679915)। শারদীয়া পুজা প্রকৃতই মহাপুজ্া ৷ এরূপ 
পৃূজ। আর কোন দেশে নাই; ইহা পুজার কল্পন্রম বা (0৫501095319) | 
স্বার্থ-চালিত জুবর্ট সাহেবের প্ররোচনায় যেমন জন কতক সাহেব শুভে! 
কলিকাতার গড়ের মাঠে নানা দেশের শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 

সেরূপ ভাবে জন কতক মুনিখধির খেয়ালে, বা জন কতক স্বার্থপর পুক্োহিতের 

প্ররোচনায় এক সময়ে একেবারে এই মহাহুষ্ঠান সঙ্গহীত নয় নাই। যেভাবে 

মহাকাল এই বিশাল ধরণী পৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন, যে ভাবে 
শ্বল মাহাজ্য্যে হিন্দুধর্ম্মে স্তরের উপর স্তর উঠিয়াছে, সেই ভাবে বাঙ্গালির 

ুর্গেৎসবে নানা রূপ উপাসনা! এবং নানারূপ উপকরণ উদ্ভৃত হইয়াছে; 
অতীত-ভক্ত বঙ্গবা্ী অতীত-সাক্ষীর পরামর্শমত সেই সকল সংগ্রহ করি- 
য্লাছেন। যে বিবর্তন-বিকাশ জড়-জীব-্গতের মূল নিয়ম, সেই নিয়ম বলেই, 
সেই বৈদিক কাঁলের শক্জিরূপা, অতসী. বর্ণময়ী উজ্জ্লা অনল-পিখা, আজি 
এই অধঃপতনের দুর্দিনে সর্ধ্বদেব-পরিবেষ্টিতা, মহাশক্তিতে চত্তীমণ্ডপ মণ্ডিত 

করিতেছেন। বেদের সেই দীপ্ি-শক্কি, উপনিষদের শব্ব-শক্তি, পুরাণের দ্বেব 
শক্তি, কাব্যের শোভা-শক্তি,/ তন্ত্রের নাতৃ-শক্তি, বাঙ্গালির কন্যা-শক্ষি, আর 
কত ফালের কতন্ধপ শক্তি, 'আজি ইতিহাসের 'মহা'রাঁসাক্নিক সংযোগ্গে 
দ্রচীভৃত অথচ বিবর্তনে বিকশিত হইয়া ছুর্দোৎসবেরকেজীভূতা মহাশিক্ি 
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রূপে বিরাজ করিতেছেন । ধনপক্তি, জ্ঞানশত্তি__গণ-শক্তি, রণ-শক্তি-- পশিব 

শক্তি, দানবশকি-বৃক্ষঃশক্তি, শিলাশক্তি-_-অগণিত দেবশক্ি--সেই মহ! 

কেন্দ্রের মহাবৃত্ত ভাবে মহাঁশক্তির শক্তিপৌষণ, শোৌঁভামযীর শোভাবর্ধন 
(করিতেছেন। এমন দাঞ্জানভরা ঠাকুর, এমন হৃদয়ভরা প্রতিমা, এমন া 

কালভরা পদ্ধতি, এমন জগতভরা উপকরণ, এমন মানসভরা পুজা, এমন | 
প্রবৃত্তিভরা উৎস্ব--আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব মানবের! 
ঘ্দয়োৎসবের চরমোৎকর্ষ এবং বাঙ্গীলির পরম গৌরবের পরিচয় । | 

নিতান্ত অসভ্য মানবমণ্ডলী হইতে,পরিস্ষ,ট-চিন্তবৃত্তি সভ্য জাতি পর্যন্ত 

সকল জাতিই সকল সময়ে সকল দেশে বিশেষ বিশেষ শক্তিকে বা একটি 

বিশেষশক্তিকে জড় জগতের জীবন বলিয়! মনে করিয়া,_ভয়,ভক্তি__সাস্ত'না, 
রঞ্জনা,-_আরাধনা, উপাসনা করিয়া থাকে । প্রথমে মানবের কিরূপে শক্তি- 

জ্ঞান হয়, প্রথমে কোন্ শক্তির আরাধনা! করিতে আরন্ত করে, পরে ক্রমেই 
বা কোন্ শক্তির স্বতা মনুষ্য উপলদ্ধি করে, এ সকল কথার আলোচনা! 

করায় আমাদের অদ্য কোন প্রয়োজনই নাই) মানবহৃদয়ে দেবোপাসনাঁর 

ক্রমবিকাশের ইতিহাঁন চট্চায় অদ্য আমর1 প্রবৃত্ত নহি। উপাঁদকগণ 
সময়ে সময়ে যে যে পদার্থে যে ভাবে জগজ্জীবনী শক্তি উপলদ্ধি করিয়াছেন, 
এবং যে ভাবে সেই শক্তির উপাসনা করিয়াছেন, তাহারই কতক কতক 
বুঝা অদূয আমাদের আবশ্যক । 

| সকল দেশেই বোধহয় উপাসনার প্রথম অঙ্কুর ভীতি-ছড়িত। ভূত, প্রেত 

শৈত্য, দানব সিংহ, শার্দ,ল,-শক্্, সর্প_এই সকল সেই সময়ের 
 উপাপ্য দেবতা অথবা দেবতার জীবন্ত প্রতিমা । এরূপ দেবতার রপ্তনা রা 
সাম্ভূনা করাই সেই সময়ের উপাসনা । শারদীয়া মহাপুজায় এই ভীতিতর 
উপাসনার দকল রূপ উপাদ্যইণআছেন, সকল রূর্প আলম্বনই ইহাতে বিদ্য-, 

 মান। আর সেই অসভ্য কালের উপাসনাই কি আমরা ছাড়িতে পারিয়াছি ? 
'এই বিশাল শ্মশান ক্ষেত্রে অগনিত ভূত-প্রেত আজিও বীভৎস ভাবে, দ্বিকট 

ূর্তিতে আমাদের অজ্ঞানতার ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে স্বেচ্ছা বিচরণ করি- 
ভেছে, এ-ং স্থানে স্থানে চিতাবন্কির ধুর আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় 
. ভীবণকে আরও .ভীষধতর বৌধ হইতেছে । প্রেতগণের বিকটমুষ্ি, অট্হাস্য 

| বীভৎসলী লা) পৈশাচিক ব্যবহারে আমরা সক পেই ভীত, স্তব্ধ) স্পন্দ- -রহিত.। . 

কাজেই ভর-জড়িত হয়ে নিতান্ত অপভ্যের মত আমরা দেই প্রেতগ্পেরই 
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উদ্ধাসন। করিতেছি । তাহ।র উপর, সকল দৈত্য দানবের দ্রণ দলন,সিংহ 
শার্দলের ভয়ঙ্কর গর্ভন, এবং রক্ত মাংস লোভে নিয়ত পরিভ্রমণ, বিরাট 
অস্ত্র সকলের প্রতিনিয়ত রক্রলালসার ঝঞ্চনা, আর এ তীব্রচক্ষু কণ্টক- 

জিহব খল সর্পের কালকুট বিস্তারণ।। কাজেই আমরা পিশাচ-পীড়িত, 

দৈত্য-দপিত, সিংহ-হিৎসিত, শক্্-শাসিত, এবং সর্প-বিষে জর্জরিত হইয়া 

ভীতিভরে গলবন্ত্রে গলদশ্র হইয়া এই প্রেত-পণুশ্দানব-সর্পশক্তির নিয় 

উপাসনা করিতেছি। অসভ্যের দেবপুজা আমাদের নিত্যক্রিয়া হইয়! উঠিয়াছে। 

এক সময়ে একটু উন্নত মনে মানব পর্বত,বৃক্ষ,নদ নদীর উপাসক। বাঁল্য- 

ক্রীড়ারত অপোগও মানব দেখিল-_ সন্মুখে মহাঁন্ হিমালয়, উত্ত্গ শৃ্গসহতর 

লই অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান । ুর্যরশ্মিতে মন্তকের কিরীটিপুঞ্জ ঝকমক 
করিতেছে । মেঘের পর মেঘ আসির! বিশাল স্বন্ধদেশে আশ্রয় লইতেছে ; 

পর্ধতের বিরাগ নাই, বিকম্প নাই। সহসা পর্বত ভ্রকুটি করিল,স্কলিঙ্গ ছুটিল, 
পরক্ষণেই ভীষণ গর্জন। গুড়, গুড় শব্দে আকাশ পাতাল সেই গর্জনে 

প্রীতিধ্বনি করিতেছে । মানব তখন বুঝিল,--পব্বত রাগে, পর্বত গজ্জায়, 

পর্ধত হাসে, পরত কাদে। পব্ধত তাহারই মত। তবে তাহ! অপেক্ষ। 

প্রভৃত বলশালী এবং বিশাল আয্নত। মানব বলিল এ দেবতা। প্রকাও 
বটবৃক্ষ,--বঞ্ধার সময় আশ্রয় দেয়, রৌদ্রে ছাক্া দান করে, কত পাখী ডাকিয়া ৮ 
আনিরা গান শোনায়, কত জটা ঝুলাইয়া দিয়া দোল খাওয়ায়; মানব . 
বুঝিল এই এক দেবতা | নদী-_তৃষ্ণার সময় শাক্তিদায়িনী, _রৌদ্রের সময় 
অখগাহনে শ্িপ্ধকারিণী, কিন্ত রাগিলে খরআোতে কুলপ্লাবনে সর্বস্ব ভাসাইয় 

খ্াইয়া যায়-মানবের চক্ষে নদী, আর এক দেবত1। 

আর একটু সভ্য হইলে মানব শস্য পুজা করে। যাহা শীবনের অষ- 

শন্বন, তাহাই উপাসনার সামগ্রী। ক্রমে সক” বৃক্ষেরই উপকারিতা মনুষ্য 
উপলদ্ধি করিতে থাকে, কাজেই উদ্ভিদুপাসক হয়। ছুর্গোৎসবে ইছার; 

সকলগুলিই আছে। ছুর্গোৎমধে পর্বতের প্রতিনিধি বধপে শিলাথণ্ডের 
পুজা করিতে হয়) নদ নদীর পূজা করিতে হয়) বিশেষ করিয়া! শস্যের পুজা: 

করিতে হয়ঃ..এবং সাধারণ ভাবে নমস্ত উদ্ভিদ জাতির, প্রতিনিধি লইয়া, 

| উদ্ভিদের ০৪ করিতে হয়। ইহারই নাস নবপত্তিকা। পুজা। ডি 
সস্তা, কচী, রিতা, জয়ন্তী, বি, দাড়িমৌ, রি 

শোকো, মান ান্যঞ। নগন্ক। রি ০, 
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 মবপত্রিকাঁর এই পরিচয় শুনিলে মনে হয়, রে এত গাছ পালা থাকিতে 

এই নয়টিরই ব1 কেন পুজা হয়? 
ধী গ্রশ্নের তিন প্রকার উত্তর আছে। ইতিহাসিক বানা আধ্যান্ি | 

এতিহাসিক ব্যাখ্যার তাত্ঠীর্য এই যে, কালে কালে মানব ধত. প্রকার 

উদ্ভিদের পূজা করিয়াছে, তাহার সকল প্রকার এ নয়টিতে আছে । বৈষ- 
গিক ব্যাখ্যা এই যে, যে যে কাধ্যে মানবের উদ্ভিদের প্রয়োজন হম, তাহার 

সকল কাধ্যের উপযোগী এক এক উদ্ভিদ নমুনার মত পরী নয়টিতে 
আছে। অন্নের জন্য ধান্য আছে; তরকারির জন্য কী আছে; মসলার 
জন্য হরিদ্র। আছে; মণ্ডের জন্য মাণ আছে; মিষ্টের জন্য রত্তা আছেঃ 

অল্নের জন্য দাঁড়িন্ব আছে; ওষধের জন্য বিল আছে; শোভার জন্য অশোক 

অছে; উত্সবের জন্য জয়ক্তী আছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অন্যরূপ। এক এক 

প্রকার উত্ভিদ্ দর্শনে মনে এক এক রূপ. ভাবের উদয় হয়; উদ্ভিদ অবলম্বনে 
মনে ষে কয়প্রকাঁর ভাবের উদয় হইতে পারে, নবপত্রিকাঁয় তাহার সকল- 
গুলিই হয়। গ্রচ্থে আছে,রস্তা শাস্তি-প্রদায়িনী। আমাদের সত্য সত্যই' 
বোধ হয়, কল! গাছগুলির বড়ই ঠা মূত্রি। কেমন জল ভরা ভাব, স্ুগোল 
বলন, ম্থণ ত্বচ্, শীতল স্পর্শ; ঠাণ্ডা-সবুজ চৌড়া পাতা গুলি-_যেন চিরদিনই 
ধীরে ধীরে দূরস্থিত আর্তজনগণকে বীজন করিতেছে; কোথাও যেন রুক্ষ 
ভাবের একটু ছাঁয়াও নাই, যথার্থ শাস্তমৃত্তি। জয়ন্তীর জয়শ্রীভাব। কদ- 
লীর শাভিময়ী শোভা! জয়ভ্ভীতে এক বিন্দু নাই; অথচ জয়স্তীতে শোভার 
অভাব নাই; ছোট ছোট পাতাগুলি কেমন সাজান গোছান, অল্প বাতাসে 
কেমন ফুর ফুর করিয়! উড়িতেছে; তাহার সকলগুলিই ৪ঞ্চল, সকল গুলিই, রর 

উল্লসিত । জয়শ্রী এমনই বটে। 'অশোকে শোকশী্ত হয়। সেই যে ফুলের 
তরে, বৃক্ষ নত হইয়াছে, শোভা ধূরে না, তবু অহঙ্কার নাই, দর্প নাই-_-তাহাতে 

শোকার্ভের শোঁকশীস্তি হুয় কি না, আমর! জানি না, কিন্তু প্রাচীনের।. এব্ধপ 
: ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যার অন্থুশীলন করিবার স্পর্ধা 

আমাদের নাই, কিন্ত আমরা এই পর্য্যস্ত বলিতে চাই, ঘে এইক্পে ছুর্গোতসব 
পর্যযালেচিনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, বে বাঙ্গাণির ছুর্গোৎসবে নানা 

বিষের সমষ্টি নানা ভাঁবে বিন্যস্ত আছে। 
. মন্থ্য আবার সময় বিশেষে চন্দ্র, রয গ্রহ কষতাদির উপাসক। 

এমনও মনেকে অনুমান করেন, যে এক সময়ে পুনিবীর সঞ্তয স্থানের সর্বত্র 
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হর্যেোপাসন! প্রচলিত হইয়াছিল । আসিব, মিসর, যুনানী, রোমক সর্বত্রই 
হুর্ষেযাপাঁসনা ছিল; আলিয়ার আধ্যগণের মধ্যে বিশেষ র্ূপেই ছিল । ' অতি 

প্রাচীন কালে, আধ্যখধষিগণ হিমালয়ের সান্ুদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উষারঞ্জিত 

নভোপটে নয়নক্ষেপ করিয়া হুর্যাগমন প্রতীক্ষায়,ভূদ্ছ্বিস্ব রবে দিক্ পরিপুরিত 

করত কৃুর্ষয-স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন; মধ্য কালে তন্ুমিশ্র ন্বধন্্রত্যাগ করিয়াও সূর্য্য , 
মহিম! ভুলিতে পারেন নাই; দিল্ীর নিকটস্ছ যমুনা পুঁপিনে একাকী দণ্ডায়- 

মান হইয়' ভৈরবরাগে সুর্য বন্দনা করিরাছেন।* ইদানীস্তন কালে ফরাসী 

দেশের প্রনিদ্ধ পণ্ডিত বলটেয়ার নাস্তিক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মৃত্যুর পূর্বে 

সেই বল্টেয়ার একবার কৃর্য্যপানে চাহিয্বা দেখিলেন, সে জগচ্চক্ষুঃ জ্যোতিতে 

তাহার চক্ষু ধশদিয়া গেল; তাহার মানস ভরিয়া উঠিল; হৃদয় গলিল; 
রল্টেয়ার ধীরে ধীরে বলিলেন, “যদি জগদীশ্বর থাকেন, তবে প্র তাহার 
প্রতিমূর্তি; আমি এ মুত্তিকে নমস্কার করি।” এইরূপে দেখাষায়,। বে 
জগচ্ছবির উজ্জ্বল শোভাকেন্দ্র চিরদিনই কোন না কোন মন্তুষ্যের উপাসশীয় | 

নধগ্রহ পুজ। ছুর্গোৎসবের অন্তর্গত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের মুন্ত ভিন্ন ভিন্ন; 
পূজার পদ্ধতি ভিন্ন, উপকরণ স্বতত্ত্র। এক্সপ বিভের্দেরও প্রতিহাসিক, বৈষয়িক, 
এবং আধ্যাত্মিক কোন যুক্তি কাছে কি না, তাহা আমাদের বুঝিবার কথা, 
ভাবিবার কথ। | প্রত্ব-তন্বের গবেষণা, যাহাদের পণুশ্রম বলিয়া ধারণ! নাই, 

তাহারা যদি এইরূপ সকল বিষয়ে, আপনার বুদ্ধিখিবেচনার ব্যারাম করেন, 

তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি, ষে বাঙ্গালির এই বিষম ব্যাপার দুর্গোৎসব 
বাস্তবিক কি প্রকাণ্ড কাণ্ড । আপাতত ভাস! ভাসা আমর। যতদূর বুবিয়াছি, 
স্য্হাই পরিস্ফু। ট করিবার চেষ্টা করিতেছি। যদি আমাদিগের এই ক্ষীণ 

টো এই উৎসবের প্রর্কত গৌরব বাঙ্গালি হৃদয়ে কিছুমাত্র প্রতিভাত 
যন, তাহা হইলেই আমাদের যত্ব সফল হইবে ।* 

ভতানসেনের গান ;-- 
প্রভাকর ভাঙ্কর, দিনকর দিবাকর, ভানু 9 বিহান | 
তেরি উদয়িতে, পাপতাপ ছুটে, | 

ধর্ম কর্ম নিয়)ম হো, গুরুজ্ঞান ধ্যান ॥. 
ঝকমকায়ত জগতপর, জগচক্ষু জ্যোতিরূপ, 
কশ্যপন্গত, জগতেকি প্রাণ। 
কহে তানসেন» পর জগত- কবাট ননী রি 

দিবে ষ্ধ্যা দা 1 টি স্ 



৯৮২ . নবজীবন। 

মনুষ্য কর্তৃক মন্ুষ্যপূজা ছুই প্রকারের ।'. অবতারে মনুষ্য পুজা ; 
_ক্কুমারীতে নারী পুজা । অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে 
অবনীতে অবতীর্ণ হন। পুণ্যতূমি ভারতক্ষেত্রে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন ।' তাথগরাই নরজাতির আদর্শ। এই সকল আদর্শ চরিত্রে 
ভারতভূমি উজ্জলীকৃত আছে। এই সকল অবতার মুদ্তি ছু-গ্রাৎসবের চালচিত্র 
চিত্রিত থাকে, এবং তাহাদের পুজা হয়। 

আমাদের তন্ত্রে নারী পুজা । বিদেশের কোম.তে নারী পুজা। নারীই 
সাক্ষাৎ মৃত্তিতে গ্রক্কৃতি-শক্তি, প্রবৃত্তি-শক্তি এবং নিবৃত্তিশক্তি। নারী 

জন্মদাত্রী, পালয়িত্রী, জগদ্ধাএী, গৃহকর্রী। নারী ভবসাগরের তরণী, 
জীবনের বন্ধনী । নারী হইতেই হৃদয়ের শিক্ষা এবং মনের বল। নারী 
ইহলোকে সাক্ষাৎ দেবতা-ম্বরূপাঁ। নারীর মধ্যে কুমারী সব্বশ্রেষ্ঠা। কুমারী 

' শাস্তির প্রতিম, সরলতার ছবি, পবিত্রতা মুণ্তমতী। অনস্ত কোটি মানবের 

: প্রসবিনী শক্তি কুমারীতে অন্তর্নিহিত) কুমারী জণদন্বা-শপ্জি। কুমারী সরমের 
সরলতা, আদরের কোমলতা । কুমারী লঙ্জাশক্তি, দয়া শক্তি, শ্রদ্ধারূপা! 

৷ ভঞ্িব্রপাঁ। কুমারী পুজা, কুমারী ভোক্গন ছুগোতসবের অঙ্গ । সেইরূপ মাতৃকা। 
; | পূজা ছুর্গোৎনবের অঙ্গ। সকলরূপ পুজাই ছুর্গোৎসবে আছে । 

সকল দেবতা এ পুজাও ছুগো্সবে আছে। ঈশ্বরের স্থজন-পালন-সংহ- 

রণ মুস্তিতে ব্রন্ধা বিষ্ণু মহেশ্বর | এবং ধনশক্তি, জ্ঞানশক্তি, রণশক্তি, গণশক্ত, 

ইহাদের সকলেরই পৃথক চিত্র বাঁ মৃত্তি আছে। পৃথক পুজা হইয়া থাকে। 
তিন ব্রন্মাণী, রুত্রাণী, সাবিত্রী, গাতরত্রী ত্রিসন্ধ্যা প্রভৃতি সকলেরই স্থান 

আছে, ধ্যান আছে, অর্চনা আছে, আরাধনা. আছ। আর সকল 

শক্তির সমষ্টিভাবে রেন্ত্রীভূতা মহাশক্তির মহাপু্জা আছে । 
” মহারশক্তি অনন্ত মৃত্তিতে অনন্ত সংসারে বিরা(জিতা রস্বকারেরা তাহার 

 কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন 

“সা বাণী সাচ সাবিত্রী বিপ্রারিষ্ঠাতৃ টি? 
_ বহৌ সা দাহিকা শক্তিঃ  প্রভাশতিস্চ ভান্করে ॥ 
_৫শাভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিন্চ শীত 

শস্য প্রস্থতিশক্তিশ্চ : ধারণা চ ধরাঙ্গ সা॥ 
ব্রান্মণ্য শির্বিপ্রেতু . দেবশজিঃ স্ুরেবু সা) 
 তপশ্থিনাং তপস্যাসা - গৃহীপাৎ গৃহদেবত। ॥ 
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যুক্তিশক্তিন্চ যুস্তাঁন।ং মায়া সাথ সারিকস্য সা। 

মদ্ড ক্তানাঁৎ ভক্তি-শক্তি মি ভক্তি প্রদা সদ] ॥ 

নৃপানাৎ রাজলক্ষ্ীণ্চ বণিজাঁৎ, লভ্যবূপিণী | 

পারে সংসার সিন্ধনাং ত্রয্রী ছুন্তাঞ্ততারিণী। 

সতম্ বৃদ্ধিরপাচ মেধাশক্তি স্বরূপিণী | 

বাখ্যাশক্তি শ্রতৌশাস্থে দাতশক্তিশ্চ' দাতৃযু॥ 

ক্ষত্রা্দিনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তি সতীষু চ। 
এবং বূপাচ যা শক্তি ময় দত্তা শিবার সা ॥৮ 

এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি সমষ্টির সভিত সমগ্র জড়শ-্ত এবং দৈবশক্তি 
মিলিত হইলে. তবে ছুর্ণা প্রতিমা হর। জড় জগতের দৈত্য দানব.-_ভূত প্রেত, 

_সিংহ শার্দল,_শক্স সর্প”_ময়ুর মৃষিক, বৃক্ষ গুল.নদ নদী,_শিলা, 

মভ্ভি, গ্রহ নক্ষর)_চন্দ্র তারক প্রভৃতি--আর আধ্যাত্মিক জগতের প্রভা, 
শোৌভা,ধন, পণ,-জ্ঞান, মান, বিদা, বুদ্ধিধৃতি, ক্ষমা, দয়" লজ্জা, 

শরৌধ্য বীর্ধ্য,- স্প্য গাভীর্ধা গরভৃতি। আর দেবজগতের ব্রন্ধা বিষণ মহেখর : 
প্রভৃতি ঈশ্বরের অনস্ত শক্তি। ছুর্গোৎসবের প্রতিমায় এই ভ্রিজগতের 

জাঁজ্জল্য মী মহামৃর্ি। দুর্গোৎসব বিশ্বপুজা | 
এখন আবার ভাবিয়া! দেখ দেখি, এই ক্ষুত্র বাঙ্গালি তাহার অণুমাণ 

. হৃদয়ে কি মহতী কল্পনার ধারণা করিয়াছে! অন্য কোন দেশের কোন কবি, 

কোন দার্শনিক, কোন শান্্রকার এরপ ত্রিজ্ঞগন্তের সমষ্টিতে জগজ্জীবনের পুজা 

কখন কল্পনাতেও আনিয়াছেন কি? সকল দেশেইত ধন্মোপাসনায় যুগের পর 

বুশৃস্তর হইয়াছে । স্তবের পর স্তব উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। পণুপুজা, বৃক্ষপূজা, 
রা দেবপূজা সকল দেশেই ত হইয়াছে»_কিন্ত ছর্গোংসবের মত এমন 
অহুল্া 11750010 এবং অমূল্য 1.25029০ অঙ্গ কোথাও আছে কি ? বঙ্গ- 

: বাসী মঠাকালের সাহায্য লইয়া ঁ অপূর্ব যাছুঘরে, জগতের ধর্মোপাসনার 
সকল স্তরগুলি একত্র করিয়াছে; আপনার প্রতিভাময়ী কল্পনার রাসায়নিক 
দাহনে তাহার অনেকগুলি গলাইয়াছে ) গলাইয়া, এক অপূর্ব মৃত্তি গড়িয়াছে, 
যেগুলি, গলে নাই, সেগুলিকে সেই মুস্তির অলক্কাররূপে বড়ই মুন্সিয়ানায়ু 
সাজাইম়্াছে। ধন্য বলি, রি নিমনী ধারণা; আর নয বলি, ই ষ- - 
ময়ীকল্পনা। 71 এ 

যেমন বিশ, করনা রর মী কঃ ক রণ প্ও রঃ 



৯৮৪ ১. নবজীবন। 

তছুপযোগিনী। ঘট .পট গঠনে মূর্তির কল্পনা; জ্ঞানে, ধ্যানে, মননে ধারণ! । 
মহাপুজা “চতুক্ষর্্রময়ী” এবৎ ত্রিবিধা। সাত্বিকী, রাজসী চৈব তামসী চেতি 
বিশ্রুতিঃ। সকল ভাবেই দেবীর পুজ! হইতে পারে ;-- 

শিনস্থাপূজয়েদ্দেবী মগণ্ডলম্থাৎ তইৈবচ। 
পুক্তকস্থাৎ মহাঁদেবীৎ পাবকে প্রতিমাস্চ। 

চিত্রে চ বিশিখে খড়েগে জলস্থাঁঞ্চাপি পূজয়েৎ ॥ 

সর্দকাঁলেই দেবীর পুজণ হইবে । 

যাবস,াঁয়ুরাকাঁশং জলং বন্ছি শশিগ্রহাঃ। 

তাবচ্চ চগ্ুকাপুজা ভবিষ্যতি সদ! ভূবি ॥, 

|  পুজায় সকল প্রাকরণই আছে শুদ্ধি, সিদ্ধি,আচমন, প্রাণীয়াম,_ 

মুদ্রা, মন্ত্--বলি, হোম সকলই আবশ্যক। অধিবাস, অধিষ্ঠান,_আরা- 
ব্রিক, আরাধনা, সকলই করিতে হয়। ধূপ জাল, দীপমাঁল সকলই অনুসঙ্গ । 
বিশ্বপুজার উপকরণ বিশ্ব সংগ্রহ,_-ফলজল;_ পত্রপুষ্প,_স্বস্তিক সিন্দুর,__গন্ধ 

চন্দন,__কষায় ওষধি,-শস্য গব্য-_মণি রত্ব-ভোজ্য ভোগ, নৈবেদ্য 
শীতল, -সকল পূজার সকল উপকরণ আহরণ করিতে হয় ; মালির মাপ, 

বকের বিপণী, মণিহারীর মণিহার, গোলদারের গোপা, আহরণ করিলে 
তবে ছুর্গোৎসব হয়। বিশ্বভাগাঁরের নমুন। লইয়া বিশ্ব প্রচলিত পদ্ধতিমন্ত 

বিশ্বশক্িরপূজী | 
হা ভগবান আমার দরিদ্রের অনুষ্টে হবে কি তোমার বিশ্বশক্তি মুত্তির 
পূজা হুইবে না? না, এমন কখন হইতে পারে না, আমাদের শাস্সর ত 
পক্ষপাতের শাস্ত্র নহে (শাস্ত্রের বিধান বড়ই উদার ;-_ 

| সম্যক কল্পোদিতাং পুজাং যদি কর্ত,ং ন শক্যতে, 

. : উপচীকাধ তদা দাত্বং পঞচতান্ বিতরেত্দা। 
কিকি?- গন্ধ পুষ্পঞ্চ ধৃপঞ্চ দীপৎ নৈবেদ্যমেরচ | 

তাও যদি নাজুটে। অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং | 

তাও যদি আহরণ করিতে না পারি,--তদভাবে ভক্তিতঃ 

এমন কল্পনাও. কখন হবে না; এমন উদার শান্ও আর কোথাও পাৰ 

লা1-কিছু না পারি আজি গভদিনে--আইস ভাই, একবার ভক্তিভগ্ে 

বিশশকতি নমর ধ্যান করি। টি 2 
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আহ! 
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যার 

যাঁর 

যাঁর 
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শযার 

যার 
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বার 
যার 

সার 
সাহা 

হুতো।ম প্যাচার গান! 
্ সহ বন্দনা । 

কলির সহর কল-কাতাঁটার , পানে মক্কার! 

 জিণ তা কি কার! 

জজ এক্জমকে ভাগীরথীর ছু. “ধার গুলজার, 
কোলের কাছে খাসের মাঠে হাওয়া খাবার স্থান, 
মাঠের ধারে বাড়ীর বাহার দেখলে জুড়োয় প্রাণ, 
পাথর-ইটে পথ বাধাঁনে “ফুট পাঁথ” দেধারি, 
পথের গায়ে মাঠের মাঝে গাছের কত সারি, 
তিনদিকে জল সহর ঘেরা-_ উত্তরে বাহালি 
বীগবাঁজারের খালের সীমা, অগ্নিকোণে কালী, 
অজ দখীণে আদিগন্সা টালির নাঁল। হালি ! 
মাথার দিকে পাইকপাড। খুরে খিদিরপুর, 
পুবব, ঘেসে স্ুড়োটালি খোঁজে আলিপুর, 
ইটদালানে খোলার চাঁলে 'ঠেকাঁঠেকি গায়, 
গির্জে মশীদ ঠাকুর বাড়ীর . ছুড়োর আকাশ ছায়, 
বাজার গল বিষেনলি বাইরে জলে ঝাড়; 
বুকের ওপোর বেশ্যাপাড়া, মেখর হীকায় ষাড়! 
টাউন, যোড়া পল্লী ছটা. সাহেব নেটিব পাড়া, 
চৌরঙ্গী সোণার থালা সহর' ধুলোর হাড়! ! 
গ্যাসের আলো ব্াত্রিকালে চক্ষে লাগায় ধাধা, 
কোলে দোলে লোহার সাকো এদিক ওদিক বাধা ! 
রাস্তা ঘরে সহরকুড়ে কলের পানি ছোটে, 
ছুধের কেঁড়েষ। খাটিপানি তিন্পো ছেড়ে ওঠে 1; 
দেশের ছেলে মিথ্যেবাদী সাহেব রাঁজাই' সা, 
লম্বাটে গোচ চেহারাট! ফী লি আমের চাচা; 

ভাগীরথীর ছুকুলযোড়া, রূপের ছটা! যার, : 
কলির পহর . কলকাতা “তোর পাঁয়ে নমক্ষার!, 

তোর পায়ে নমস্কার! 
ভুই- রাজার নগর আজব পছর 

-. ভারত-ভূমির হার! 
তোত্েমুক্তপলা কতই, আছে 

শালুক্ শোলা আর! রঃ ৫ 
আব্দ, তুলে তুলে দেখবো খুলে ক 



১৮৬ '. নবলীবল। 

দেখবে! 'রে তোর ভোজের বাজশ, 
দেখবে! রে তোর ফুলের সাঙী, 
দেখবো রে তোর রাংতা-মারা চাল্খানির বাহার ! 
কলির লহর কল্কাঁতা তোর পায়ে নমস্কার ! ! 

তোর গুণে নমক্কার-ও ভোর গুণে নমস্কার ! 

তোর 
তোর 

যেন 
তোর 
তোর 
তোর 

তোর 

তোর 

তোর 

ওরে 

কলিরসহর কলকাতা তোর গুণে নমস্কার !! 
সভ্যগায়ের বাতাসে হয় দ্বিপদ অবতার; 
কোঁলে পীঠে সাদা কালো মহাবীরের মেলা, 
কলির মাঝে আবার ফিরে ত্রেভাধুগের খেলা! 

কড়ির গুণে শৃগাল সাজে সিংহ বাঘের ছালে। 
ভক্তি গুণে. ভাগীরী “পেশাব”-নলে চলে ! 
বাজার হাটে শোভা করে সকল ফুলের সাজ? 
রাজপনারে সনাজনাঝে সদাই দড়াবাজি ! 
এলেমগোলা - ইৎরিজিতে ঘোচে গায়ের মলা; 
হালের রীতি গরু খাওয়া বুুরার ভাষা বগা] ! 
জলের গুণে জাত-পিরিলি ধুয়ে মুছে খারা; 
মাটার গুণে দাস্কৈবতৎ বেণে সমাজ পেরা ; 
ভজন্-গুণে . ভোজন-কালে সব হাড় সমান__ 
খেষ্ট ভঙ্গ বেক্ষাচাচাঁ; হি'ছ মুসলমান ! 
নব্য “কতা! দাড়ি-রাখা সভ্য প্রথা জারি; 
ফুল বাবুদের ঘাড়ে ইটা সদরে কেয়ারি ! 
তুড়ীর ছোরে রায়বাহাদুর-কুন্তিগিপি ভাজা) 

নেকনছরে আন্তেকুড়ে আঙ্কেগোণা রাজা! 
সভ্যমুখে. বাংলাবুলি ঠন্ঠনে পয়জার ! 
কলির.সহর কলকাতা তোর গুণে নমস্কার ! 
তুই রাজার নগর. আজব সহর | 

ভারত ভূমির হার! 
.তভোতে' মুক্ত-পলাঁ কতই আছে 

শানুক শোলা আর!. . 
'আঙগ তুলেতৃলে" দেখবো খুলে 

চিকণ্ত1 কি কার! 
দেখবো রে তোর রাংতা*হালি, 
দেখবো রে তোর কক্ষাচালি, 



হুতোম প্যাচার গাঁন। ৯৮৭ 

দেখবো রে.তোর চিত্রিকরা পুতুলগুলি আর ) 
একবার--একে একে এগিয়ে এসেো। আসরে যে যাঁর ॥' 

আসর বর্ণন | 

এসো এসো. সবার আগে ঠাকুর বাড়ীর টাঈ, 
বুলবুলি পাগ্ শিরে বাধা তাঁলপাতা-সেপ।ই । 

পাথর ঘটায় রাজগীজারি “সার” মহারাজ নাম, 
মুক্সী আনার জেঁকে গেছে . ছ্যাতল। ধর! থাঁম। 
[সির মাঠে " কুঞ্জবিহার দীপ্ত মরকত, 
কুষঙ্জমাঝে “এটে]" গহ্বর মাটাতে গর্ধত ! 
₹শ যশে “লে'জন লেটিভ” বংমহলে চড়ে 

রাজ-মহারা নাগরা পিট মাথার পগ্গ নেড়ে! 
মিষ্টবোলে . মিহরি ঘোটা অরটকু সে ছক; 
যার অভ্যুদয়ের ছাঁদা লেগে হর খান! ঢাঁকা ! 
এসো এসো ভারত-দাশী কসে ধরে হাল, 
বিলিতি বাতাসে ভ্যাল। উড্ভায়েই পাঁস !! 

পপির 

এসে এসো দাদার পরে গলায় পরে হার, ও 
অৰিতীয়্ ধরা মাঝে “মিউজিক্-ডাল্ভার” ! 
“অর্ডার, অফ, সিমাইই আ্যাও রাঁজ1-কম্ ১৮ 
“ভার, অফ. লিওপোল্ড কিংডম্ বেলজিয়ম্»” 
“হ্ডার অফ ফজ্রীসে জোসেফ 'এস্পাইয়ার অষ্টি, বা, 
«অর্ডার অক ডনার ত্রোগতত ডেনমার্ক নিয়া, 
“অর্ডার অফ আলবার্ট ৮ আ্যাও স্যাক্সনী; 
“অভার অফ মেলুসাইন্ মেরি লুপিগনানী ৮৮. 
«অর্ডার অফ  মলটা-রোড্স  জ্কাঙ্ক সিভেলার১”, 

“অর্ডার ডিউ .. টেস্পেল ডিউ  সেপ্ট ম্নেপ্লকীর»” 
“ইম্পিরিয়েল অডার অফ পাউ সিং”, চাইনার, র্ 
“সেক ০*লাস ইম্পিরিয়েল -: লাইয়ন, আযাও সন্,* 
“সেকেণ কেল।ন্ ইন্পিরিয়েল .. .মেহেদিজি গভান/ 
“অঙার অফ রি:  স্বাল্য পর্ত গাল, | 

নার অক আর্থরা . দিজেছে নেপাল, 
৮88০৮ ৮2 
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১৮৮, নবজীবন।, 

শযামদেশের বসবামালা1 . - পারা সা-জাদা; 

এর ওপরে আরো কত এট্সেটেরা গাদা!!! 

সত্যহ এ সকল গুলি রাজঞ্র হার ঃ 

সাক্ষী দেখো সব কেতাবের মলা:ট বিস্তার ॥ 

এখন সরো সঙ্জোে ছোটো বড় রাজা মহাশয়, 
আসর নিতে. “আউআর কজিন* হচ্চেন উদয়! 

কী 

পরাাজআাজাহার।  । 
৮ 

পথ্রসো এসে। দেব অংশ এসো শীঘ্র করে, 
তুমি না আদিলে শোভ1 হয় কি আসরে ? 
প্বয়ংলিদ্ধ মহারজা_সহর শোভন ; 
যথা! গিরি গোবদ্ধন গোকুলের ধন ! 
তোমার তুলনা-দেব তুমিই আপনি; 
গঙ্গার উপম1 আহ] গঙ্জাই যেমনি ! 
সভাস্থলে টাউন্হলে বক্তৃতার চোটে, 
ভাঁছুরে নদীর জলে ফেণা যেন ফোটে! 

সেকেলে কে্টের মত ধড়া পর। ঠিক, 
খালি সে চুড়োটা নাই-_-ভিলক কৌলিক ! 
মাঁথার চুলের ভাজে খেলে জোয়ার ভাটা, 
সমুখে বাগানো। তেড়ি ঘাড়ে দেখি ছাট! 
শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি ঠাওরে না পাহী, 

. কাশী মক্কা পাশাপাশি কোন্ দিকে তাকাই ! 
এসো এসে। মহারাজ-আরো ঘেসে যাও; 

যয আচ 

এসোতো ধিকপতি এসোতো এবার, 
ফরতে। জাকায়ে বসে আনর গুল জর ! 

নেটিবের সদাগর, বেণেদের নাক, 
কমলার কল. কাটী” সোণার, মৌচাক! 
দেশ-কুল-সুখোজ্জল ব্যাপারে হুনুরি, 
বাজারে যাহার হালে রড়ই জাহিরি ! 
বড় '“লক্কী” জাছুণীর্ দাত বাধা “১তাপ+» 

 হানা-বাড়ী হাতে নিলে হয় সৌণাচাপ ! 
“এর কাছে আর যত ঝুটো পোখরাজ, 
গিঞ্টি-সোণা দাগী-চুনি ঝকে মারে লাজ, 
সহরে সবার কাছে শুনি. এর নাম» . শক্বরী আসবরধী যেন দরে ছুলো দাস !. .. 



হুতোম প্যাচাঁর গান। | ৯৮৯ 

অল্লভাঁষী “নোভো৷ হোমো” কীচামিঠে ঝাঁক, 
গরধে পচেনি আজে। টাটকা আছে মাজ ॥ 
তারি মত ছোট ভাই গায়ে নাহি তাত), 
সাবাস এিমুংও লাহা-কেদাবাৎ কেয়বাৎ! 

তারপর গুড়ি তি . এসো বুড়ে। পি 
গঙ্গার ওপারে খাড়ী অদ্ভুত “নশীব ! 
জমিদারি মিন্টে টানা আদোৎ “মডেল)” 
বাঙ্জাগার খাদাহোড়ে পাথুরে পাটকেল ! 
বরেসে অশাদি পিঙ্গ "“জরাসিন্ধ ' বলে; 
দাপোটে এখনে যার হুগলি জেলা উপে।। 
মাল৩-আইনে তোদর-মন, রোখে হাহদর মালী, 
কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিদ)ানানে ধলি !. 
গুষ্টা বনু, বাস্তভূমি যেন পক্চাপুরী, 
ইন্দ্রজৎ সম পুত্র কৌন্সলে মুহরি ! 
দিখ্িক্গয়ী দণ্ডধর রাষ্র যুড়ে নাম, 
ইহাগছে--ইহাগচ্ছ, চরণে প্রণাম ! 

পরি রাহা ভাটি 

এই ত গেলো কল্কাতা তোর কক্ক! পরার দল, 
দেখবে! এবার গরোটাকত দিক্পান আসল! 
দেখবে এবার আসর মাঝে মনের,.রাজ। যারা, 

সবক্মানরে যাদের শিরে জ.ল সোশার তারা! 
তফাং সরো তফাৎ সরে! ফড়িং ফিঙ্গের পাক, " 
আসুর নিতে অংসছে এবে. বা্দ-পাী “রয়াণ” |. 

“আসছে দেখো সবার আগে বুগ্ধ সুগভীর, 
বিদ্যের সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির ! 
বঙ্গের সাহিত্যগুরু শিষ্ট সদালাপী, . 
দীক্ষাপথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহে জান ব্যাপী !. 
উৎসাহে গ্যাদের শিখা, দ্রা'ঢ্য শালকড়ি, 
কাঙাল-বিধতা-বদ্ধু অনাথের নড়ি ! ... 
আতিজ্ঞায় পরুশরাম, দাঁতাকর্ণ দানে, .... 
স্বাতন্্ে শেঁকুল: কাটা - পারিজাত আগে রি 
.ইৎরিজির খিয়ে ভাজ! সংস্কত.পভিস.”, .. ..... 
টন স্কুলী-নধ্যাপক দুগ্পেরই “ফিনিলস 1. রর বি 



৯৯৩ নবজীবন 

এসো হে দ্বিজের চূড়া বঙ্গ অলঙ্কার, 
“দিকৃপাল"” তোমার মত দেশে নাই আর ! 
দেখাও দেখে সাহেব-চাটা সহরে রাজায়, 
বার শোভাতে জলুন বেশী আসর খুড়ে যায়। 

ওরা এ তওঞঞঞাাগা 

“নর শোনাতে জনুসবেশী আগর যুড়ে ষায়? 
পাও লাগে বাচম্পভি এ'সাডে। সভায় । 
'দবস্ত ভাষার কোষ, পাণিনির মই, 
শা ঃতে সুপকৃরই-নহে টুলো কই! 
স্বহ-দরশনে-দৃষ্ট তের মাজ্জার, 
'গোক্ষমূলর্" “ল্যাসেনের” মুণ্ডের টোপর ! 
ব্যাকরণে প্োপ-্দব-জ্রাতর গাহাততা) 
সস্কৃত বিদ্য। দাড়ে হর্ণোলা কাকা) 
শিকাপারী পর্ধদেহ *“শনে দুক্গাসা, 
আলাপে তালের সাস কিন্বা ক্ষীরে সসা! 
পাছা শেভে ছানা ক্ীএ দিতে পাধ যায়; 
এসো এসো ণলম্পতি-পাও লাগ পার! 
অনেকে তো নেখিদ্যির ভাগ সাতে জড়, 

বলোতে। জণুস কার সভার মাক খড়? 

»বলোতো সভার শোভা এবার কেমন, 

নমস্কার নমস্কার ন্যায়ের তন !. 
_ফুটেছ ত্রাঙ্ণকুলে আপনার বাসে, 
বুকেতে বেধেছে “চাপ” শ্কৃতির “পাসে” 1” 

থানের-চাদর-পরা থান-ধুতি মোটা, | 
কালোমুখে জলে আলো-_ প্রতিভার ছটা ! 
নিজ গুণে নিজ পণে রাট়ে বলে মান, 
পৈতৃক মফরধ্বন্গে নহ অন্তুপাঁন ! 
সাহেব করেছে বশ বিদ্যারসে তাজ।, 
বাদে তব ভাসে কত.“ফেব্নীর”-ধারী রাজা! 
স্বভাবে মিঠেন গ্রাণ যিঠেন বচন, 
গুমোরে গৃহিণী পাশে করো না গর্জন! 
মুখে মিঠে বুকে কট নহ নিন্দা ভাবী, 
উপদেশে পরজনে প্ররূত বিশ্বাশী ॥ 
“মজনিসেতে বাবুর পোষাক্-এঁটি ফেলেক্কার, . 

বুহ্যা্দে খাটিবাসে, ্ না কে. তোমার, রণ. 
. শপীপপাপাপপিশন 



হতোম প্যাচার গান/। ১৯৯ 

এসে। এসো! তাহার পরে রেভারেও্ড সাজ, 

বন্দযকুল-চুড়ামণি “মানোজারী” জাহাঙ্জ ! 
শুভ্র ভূরু, শুভর কেশ, শুভ্র দাঁড়ি চেরা. 
গিরীকৃ-ল্যাটিন-হিক্র-ইৎরিজি-ফোয্াঁরা ! 
মাঁকাল-বনের-মাঝে পাকা আম্্র ফল, 
ত্বধন্দ তেয়াগী তবু শ্বজাতীর দল ! 
মিষ্টভাদী বগষঠি হৃদে মাখা চিনি, 
বয্বেন খ*জিতে গেলে চক্ষে ধরে ঝিনি। 
দ্বাপুরে ভূযু গ্দী বুড়ো সবেতে মহৎ; 
বাঙ্গালীর মাঝে যেন ধবলা পর্ধত ! 
রাংহা-জরি-চীকতি-পরা নকিব ফ,কার 
বলোতো! এমন আলো গোমাদের কার ? 

পর্পিণ জাড়ো-পথ ধা -আসিছে এবার, 
গদাপন-পার্দপদো মতি গতি যার ! 

তাঁল-পন, নীপ ন, পুথিপকত থোকা, 
বগলে পাটলি বাধা কেভালের পৌঁকা | 
এস মিন লাঁলেলাল মজলিস জাকাও, 

. কেদাব ম্সান দিয়ে মোড়াসা ভেলা ও । 
গ্রতুতন্ত তর়াসতে দীগ গজ মসনদ). 

খড়ি মাঁড় নাই খাপে-আাদোয়া গরদ | 
আচার, আমের সত্ব, কলক্টো ভাজ, 
যখল €ষ দিকে ভাত তাতে ধড়িবাক্গ |, 
বাকযদ্ধে, বাদ্ীতায় লেখার লড়ায়ে, 
রাক্ষনীতি, রচনায়, শর বাজগেয়ে 
ইরিক্ি-বিদ্যা-বাগানে “ফাষ্টরেউ” মালী, 
ইউরোপের কালী ঘাটে পড়ে যার ডালি । 
"সকল বিদ্যার খই--বুদ্ধি ভাজাখোৌলা, 
বিধি বিড়ম্বনে আজ কাণে গোঁজা শোলা ! 
:অহংত্ব বড় বেশী মিলে হাজার | 
'রাঙার মাথার রিতা কে উহার রি 

আসর জ শকায়ে বসে! ভূমি অতঃপর | 
গাল্জোড়া ফ্যাসা গৌপ- বুড়ো যাগ! ] 
চাঁচুড়ার কিনারায়*্যার পীঠস্থান, 

“হৃদয় ক্ষীরের ধনি-সনাফানে পাঠান !. 



নব জাবন | 

হাসার খাস! বুড়ো মাখা-জ্ঞান-গুড়ে, 
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাঁড়ে! 
ইংরিনজি শিক্ষার ফুল বাঙালি-শিকড়ে 
ত্বত্দেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চড়ে 
তর্কেতে তর্গক যেন, তেজে তেজপাতা, 
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধকাঁম শিক্ষকের মাথ। ! 

বটের ফল ধীরে ধীরে পড়ে, 
দেশের দোঁছেট বটো-মোদ] কথা গড়ে। 
'ধনে মানে কলে য'শ পদে পাকা-তাল 

সেকেলের মাঝে এক স্থন্দর প্রবাল ! 
নবগ্রহ পুজীকাঁলে আগে যার ভাগ, 
'দখে! হে পুতুলরাজ।--বাঙালীর বাঘ! 

তুমিও আসরে এসে বসো একবার) 
কলিতে কাসারী কলে প্রভা জলে যার ! 
কণ্ঠে তলঈ'র মালা দীনহীন বেশ, 
কীধেতে চাদর ফেলা-পোষাকর শেষ ! 
সদরের দীন্তঃখ" দত্র অনাথ 
আনন্দেটু'হান্ত তোলে যখনি সাক্ষাৎ; 
চাহিয়া তোমার দিক ত্বাকায় আকাশে-_ 
শিশুৰ চক্ষর ধার] মণছ চব-বাসে। 
ভয় লাই এসো ₹মি আছে অন্বিকা'র 
বসিতে এদের পাশে “ছাড়” বিধাতার; 
কি হব কোমব পেটা, কে চায় চাপ রাস. ! 
অনাথ-তারক নাষে পেয়োছা যে “পালং 
তরে যাবে তারি গুণে সকল দুয়ার !-- 
আসর বর্ণনা আজ “স্টপ” আমার ॥ 
বড বড় ঘুডোশুড়ো ছুনে নিম্থ কটা, 
ফিরে আবার . আসর নেব মাথায় বেধে ফাটা 8. 
গাব তখন আবার শুনো গুন্টা যেমন ধার). 
আল্লা গৌর . বলো.এখন বেলা ছুপুর পার |) 
শ্ীপাঠ কলকাতা তন্বে অধ্যায় প্রথম, . হুতোম্ প্যাচার গান নরম গরম 11. 

2 6:18 
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১৪১৯ শা সি 

(ততঙ্ের : প্রথম বিভাগে রি হইছে যে বাজি সী নি / 
জীবন, পরের সবার যাপন করিত হয়, আর এই. প্রতীক্ঞাটার 
ফল এই. ঘষে জীবন: পরের জন্যে যাপন করিতে হইবে কিন্তুৎশেষোক্ত রঃ 

নিষমটি মনে করিলেই]এ এত অসাধা বলিয়া বোধ হয় যে. কেহই উহাকে প্রশস্ত 
(নিম বলত! স্বীকার ' করিতে ইঞজী, করেনা । বন্তত নি্মটি কোন কারণ. 
বশত ব্যক্তিগত চৈতন্যের দিতাস্ত বিরোধী । : আুতরাহ, বিৰ্চেনা করিতে . 
হইবে যে, ব্যক্িগণের নিকট উচথা গ্রাহ্য হইবার, উপায় কি হুর পূর্ব দিকে, ডা 

উদয় সা পশ্চিমে অন্তত হন $ এই বিষয়; সকলেরই: প্রত্যক্ষ মনেহয়: 
অথচ কথাটী ভ্রম বটে। কুধ্য চলেন নাট পৃথিবী খুরেন।, ব্যক্তিগণের 
এরই প্রমূটা অপনয়ন করিবার জন্য নানাবিধ বিজ্ঞান শাস্্ের উপদেশ প্রদান 
করিতে হয্মু। . ভাহাতেও স্য্যের গতিবিষন্নক জনসাধারণের এই কুসৎস্কারটী 

সম্পূর্ণরূপে বিনষ্.হইয়াছে বলা যায় না।' ইহার তুলনায় আমি:ফে নিয়মের 
কথা বণিয়াছি তথিষয্বক ভ্রম দূরীকরণ করা নিতীস্ত কঠিন গণ্য হইবে”। 
জীবন পরের জন্যে বাঁপন করিতে হইবে এই নিঙমটা  সসাঙ্গতব হইতে 
 উদ্ধারিত বটে কিন্তু _সমাঘতত্ব এখনও জ্যোতিষতত্ের ন্যায়: বিশ্বাসভাগল 
হহ নাই। বিশেষত সমাজতর হদয়জম ' করিবার জন্য উহ! নান! বিজ্ঞান, 

অব্যবহিত 



৫ ৯৯৯. 5 মর ডি 

শান্তের ঈহিত একত্রে পরচবে্ষণ করা আবশ্যক 1. (ভিতর অতি তি কট নী. 
হইলেও সমাজতত্বের ন্যায় জটিল নহে। আমি এই নিমিত্ত অনেক 

বাহুল্য উক্তি করিয়াছি বটে তখাচ প্রস্থান নিক্ষমটি বৈজ্ঞানিক দুটতা 
সম্পন হুইল বলিয়া! মনে করিতে সাহস হয় না। . কিন্ত বাস্তবিক ধর নিয়মের 

জবা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক নিয়মের সচিত নিতান্ত অঙ্গরূপ বটে। এবং তাঙাতে 

| পাঠকের সম্যক বিখবীন হওয়। আাবশাক। ্ুর্দ্যের গণ্তবিষয়ক কুসংস্কার 

.দুরীকরণের নিমিত্ত কেবল পৃথিবীর নিক গতির বা শুনিলেই যথেষ্ট 
হয়না, তাহার বিষয় হদয়জম. হওয়া আবশ/ক। সেইরূপ সমাজতন্ব 

অনুযায়ী পরার্৫থপরতা বিষয়ক নিয়ম জানিলেই হইবে না; তাহা এমন করিয়া 
বুঝা আবশ্যক যে ব্যক্তিগণের মতি ও তদনুরূপ হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্য | 

পাঠকের নিজের চেষ্টা ব্যতীত তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে নাঁ। 
অনস্তর বিবেচনা করা যা্টক যে.কি জন নিয়মটি এত উৎ্কট বিয়া মনে হয়? 

ইহার এক কারণ এই যে, লোকে মহলা বৈজ্ঞান নক শ্রথালিতে সকল বিষয়ের 

আলোচনা করিতে পারে না; কামাদিগের স্ব স্ব মনের গ তি অন্থদারে ইয়ে রি 

| গোচর বিষয়মাত্রেরঈ নানাবিধ বিভিন্ন টচৈতন্য জন্মাতে পারে. ' 'আমিঘে, 

নিয়মটির কথা বলিয়াছি তা! যদি প্রতে:কের চিববৃস্তির ্রিয়া্গাত হইত 
কিবা ্রকুষ্টরূপে এ ক্রিয়া সংস্ষ্ট হইত, তাহা হলে সকলেই অনায়াসে উহা 

- হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। কিন্তু যেখানে প্রথমত, নানা বস্তগত, ব্যাপার 
বুদ্ধিবৃত্ি আত্মন্ত করিতে হয়, যেখানে চিববৃত্তি সঞ্চালনের তাদৃশ স্থল নী 

. সেখানে এ সকল বিভিন্ন ব্যাপারের শঙ্খলাবিশিষ্ট সংস্কার উদ্ীপন করণার্থে | 
| বিশেষ বাত্র অথবা ব্যাপক কাল আবশ্যক হয়, তাত! বাতীত ব্যাপার গুপির ৃ  

 সহঘন্ধে যথাযোগ্য বুদ্ধিক্কত্তি হয় না.। এততিতর প্রস্তাবিত ব্যাখাতের জার 
রর . একটি কারণ আছে ব্যক্িগত্ত চরিত্রে এরূপ একটী নিয়ম আ"্ছ যে. 

.. খাকে। এক্ষণ সে 

 ছাহা প্রাপ্তক্রসমাজ উদ্ধারিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে এবং কোন 

বিশিষ্ট কারণ বশত সেই ব্যক্তিগত নিয়ম আবার অপেক্ষা! বলব 

চৈতন্য প্রদারকও হইয়া থাকে। বিরুদ্ধ নিয়মটি মহ্থুয্যের হস, এবং | 

.. উন্তাহী ব্যজ্িগণের চিত্র ইমূলক : রিয়া অনারামে উপলব্ধ হয়) “মন কি,.. 

...খ্যাজিবর্ণ আপনাপন মনের অপরিক্ঞাত: রূপে & নিয়মের অনুবর্তী হইয়া. 

ই হুধোংপত্তি সহ্ীক নিয়মাঁট বুঝিতে টে বরা বাউক। 

্ হন কথা এই যে,সমাঘতর হইতে উদ্ধারিত তি কর্তব্য বিধানটি মহহ্যের হর ূ  ঃ 



কী 

অহতত্ব। ৯৯৫ 

মনে হয় না [ কিছ কিছ র্তব্যবিধান ও হখানিবিধানের সমবারী ব্যবস্থা 

স্থিরীক্ত হইতে পারে তাহাই মামাদগের অন্থযন্ধানের স্থল। 'এতদর্থে 
মানরা এখন সুখ বিধানের লক্ষণ শানোডনা করিতে, প্রবৃত্ত হইতেছি। 

স্থখ ব্যক্তিগত ব্যাপার বটে কিন্তু উহা আবার জীবধর্শেরও নিতাস্ত 

অনুবর্ভী। যদি জীবর্ান্থযায়ী স্থথের নিয়মাদ জীবতত্ব হইতে পুঙ্ানুপুঙ্খ 
রূপে স্থিরীর্কত হইত তাহা হইলে আমাদিগের পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইতে 

পারিত। কিন্তু জীবধর্মানুযায়ী স্খবিষয়ক নিয়মের কথা দুরে থাকুক, 
'আমাদিগের বর্তমান অ.স্থামতে এ সুখের সহিত ব্যক্তগত ও সমাজগত 

স্থখের বিভেদ.আছে বলিগা সহজে বোধগম্য হয় না। 

-.ক্ুরাঞ্জনিত যন্ত্রণা এবং উহার পরিতোষজনিত সুখ জীবধর্মীক্রান্ত। 

ব্রত পুর্বক..উপাদ করিলে যে সুখ লাত হন তাহা ব্যক্তিগত। ক্ষুধার্ত 

ব্যপ্তির যন্ত্র: ডন. জনিত সখ সমাজ সঙ্গত এবং ব্যক্তিগত। আত্মীয় 
বন্ধুগণের সহিত একত্রে আহার করিলে যে সুখ হয়,তাহাও বোধ হয় পীন্বপ 

বিবধশ্রেণিহুক্ত। কিন্ত আমরা শ্রাদ্ধ বিবাহাদি উপলক্ষে বহু আরাস দ্বারা কোন, 
দৃণ গ্রাম বা পল্লিস্থিত পক্রমিত্র সংগ্রথ পূর্বক তাহাপ্দিগকে নিফষণ্টকে ভোজন 

করাইয়। ষে স্ুখলাভ করিয়া থাকি, তাহা সমাজব্যাপী নিয়ম বিশেষের ফল। 
ইখতে ব্যক্তিগত নথ নাই বপিলেও হন। যে কএকটি উদাহরণ দেওয়া গেল 
ভরসা করি, তাহাতে নানাবিধ সখের বিভেদ কতদূর স্পষ্টাকারে ব্যক্ত হইবে, 
কিন্ত অনেক স্থলে সুখ বশেষ নিতান্ত জটিপভাবে একাধিক শ্রেণিতুক্ত 
হইয়্। থাকে,এবখতদৃশ স্থল স্থধ বিধানের খঙুজ্ঞান লা কর! অতি কঠিন 
ব্যাপার । অতএব পাঠক মনে, রাখিবেন, যে, আমরা সর্বপ্রকার সুখের 

'আলোটন? করিত 5ছি না, যাহা! কেবল ব্যক্তিগত দানের ০ হারই 

আগোচনা করতেছি । ০৯. | 
_. ব্যক্তিগত সুখহ্ঃ , চিত্তবৃত্তির গলনা; গু জবার ফল, 1 | কিন চিত | 

গুলি নির্বাচন করা ক ঠিন কার্ধ্য পু ষকি কখন 1971৩501087 ফ্রেমলজি, শান 

স্থপ্রা 5টিত ও হয়) তাঙা হইলে বোধ করি, নরমন্তিফের লক্ষণাদি নির্দিষ্ট হ্ইয়া 

এই বিষয়ের মহ উদার; আওয় করা যাইতে পারিবে।, 1 কিন্ত বিজ্ঞানশান্তের | 
রূ বিভিরতা উপরদ্ধ করাও হুর ০ 

নরম সিককের অঙগতেদ পা পচলশ সমূহের শ্লেদান্তেদের কথ। আর কি: 
ব্বলিব। অতএব চিন্ববৃত্তির বিভেদ ব্যক্ত করিবার, জন্য আমরা বস্তুগত 



. ব্যাপারের, পরিবর্তে, গর্ঞা্গত র্যাপার সংক্রান্ত বিচার প্রণালি অবলম্বন করি 

.তছি॥ : প্রথমত পাঠক দেখিবেন যে,ব্যক্তিগণ সকলেই: -স্ববীয় বুদ্ধিমতে 
_ অহং-পর ছুট বিষ্বের ভেদ সততই করিয়া থাকে । আন কোন কোন. চিত্ত-. 
 ৃভি সঞ্চালিত. হইবে অহং পদার্থ সখী: হয়। এ কথার প্রমাণ বস্তগত-ব্যাপা- 
_রেওদৃষ্ট হয়! থাকে বটে কিন্ত আমরা প্রজ্ঞাগত প্রণালি মতে ইহার পক্ষে এই 
মাত্র বলিব যে সকলেই আপন মনে বুঝিতে পারেন এই স্থলে অহং পদার্থ 
স্থখী হইল এবং এই সুখের হেতু, অমুক চিত্ববৃত্তির চালনা । সকলেই ষে 

. এররূপ স্থলে চিত্তবৃত্তিটীর লক্ষণ বিষয়ে. একবাক্য হইবেন তাহা বলিভেছি 
না। কিন্ত কোন একটা চিন্তবৃতি পঞ্চাপিত হইল এবং তাহ! হইতে অহৎ 
পদার্থ সুখী হইল, এই ছুটা বিকাশ সময়ে সময়ে সকলেরই প্রজ্ঞাধীন হয়! 

_খাঁকে । অতএব এই শ্রেণীস্থ চিত্তবৃত্তি ও স্থখগুলিকে স্বার্থপর বলিয়া] আখ্যা-. 
য়িতকর! যাউক। অহং পদার্থের সহিত “পর” পদবাণ্য মন্ধ্য বা জীব শ্রেণীর 
ভেদ সম্যক পরিমাণে অনাবৃত । অতএব এখন বিবেচন! করিতে হইবে যে 
মঙ্য্যের পরার্থপর চিত্তবৃ্তি আছে কি না অর্থাৎ সকল. ব্যক্তিরচিন্ভে, 
এমন. কোন বৃত্তি আছে কিন যে তাহা সঞ্চালন" স্থলে প্রধান কল্পে পরের . 
সখ কামনা হয় এবং সেই কামন। পরিতোষ হেতু গৌণ কল্পে স্বকীয় সুথোৎ- 
পতি হয়।. এই প্রশ্নের উত্তর এই যে.মন্থষ্যের দয়াবৃতি শ্বভাবসিদ্ধ বটে ।. 
এইকপে চিত্তবৃতি মধ্যে স্বার্থপর - পরার৫থপর নামক. চি নস সির 
স্থিরীককৃত হইতেছে । 

সমাঙতত্ব অন্থসারে যে কর্তব্য বিধান কন করা বির তাহা প্রতি. 
পালন দ্বারা ব্যক্তিগণের পরার্থপর চিততরৃন্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্ত স্থার্থ- 
গর চিততবৃত্তিগুলি প্রাগুক্ত বিধানের, নিতাস্ত বিরোধী । অতএব কর্তব্য বিধান. 

| ব্যক্তিগত: ব্যাপারে: নিয়োজিত, করণ পক্ষে এই এক মহাসন্কট স্থল উপস্থিত. 
হইতেছে, :সমাঞ্জতত্ব, মতে পরার্থপর - কার্য্যগুলি- নিতাস্ত কর্তব্য ।.. কিন্ত 
ব্যক্তিগত নি মম মতে তাহাসকল স্ময়ে জখপ্রদ হুয় না সমাগত, সুখ, এবুৎ র্ 

ব্যক্সিগতজথ মধ্যে স্বাভাবিক এক্য, নাই। এই সঙ্কট আবার আর. একটা 
কারণে বিলক্ষণ, পরিবদ্ধিত হইয়া আছে,।. স্বার্থপর চি্তরৃতিগুলি ভাবত... 
পরার্৫থপর বৃত্তি অপেক্ষা প্রবল 1. বই, প্রবলভা এত গাঢ় যে, রাহি গত; 
“পর্কার্থপরতা যতই পরিবদ্ধিত হউক কিছুতেই ঞত্রেনিস্থ ্পরতাকে: পরা: 
জন্ব, রুরিতে পারে না। তৃতীয়ত ও স্ার্থপরতার 'ধিক্যই আবার "জীব: 



অ্রততত্ব] ৯৯৭ 

রক্ষার উপযোগী । সতরাৎ শামা সর্ব প্রকীরেই স্থার্রচা পাশে অতি. 
দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হইয়া আছি। গ্ুর্ধ্যর গতি বিষ+ক কুসংস্কার দূরীকরণের 
তুলনাতে সমাজ উদ্ধারিত কর্তব্য বিধানটী হদয়দম করা কত ছু সাধ্য ্  | 
এখন অনুভূত হইতে পারিবে । * 

পাঠক যদি এ পর্য্যগ্ত সন্যকরূপে মন্থধ'বন করিয় থাকেন, তখে বুঝিঠে 
পারিবেন ষে, মানি কি বিষন সঙ্কটের কথ। ব্য করিয়াছি । |কন্ত 

এই 'সঙ্কট অভিনব কিন্বা অজ্ঞাত নছে। ফলত. জগতে পাপের ছড়া 

ছড়ি যথেষ্টই বহিরাছে ; আর পুণ্যাত্মাগণের চেষ্টা এবং উত্কাও বিরগ 
নহে। তথাচ পাপ পুণ্যের বৈষম্য চিরকালই আছে। স্ুতরাৎ সমাজ- 

তত্ব ও ব্যক্ততন্ব হইতে ষে পরশ্পর বিরুদ্ধ নিরম প্রদর্শন করা গেল, তা 

এই চিরপ্রসিদ্ধ বৈষম্যের সাক্ষী মান্ধ। বরং এই বৈষম্য দেখিয়। আশ্চর্য্য 

বোধ করাই অসঙ্গত। যদি এইবূপ সঙ্কট না থাকিবে শবে পাপ পুণ্যের 
বিরোধ এত প্রগাট় 'কেন হইবে? জগতে পাপের আতিশয্য এব 

পুণ্যের সঙ্কুচিত অবস্থা মনে করিলে উক্টিখিত বিরুদ্ধ নিয়মাদির লা সম্যক 
রূপেই সাব্যস্ত হইবে । স্ৃতরাং  সযাজধর্শনুযায়ী পরার্থপরতার বিধান 

ও ব্যক্তগত ধর্মানযারী স্ুখসাধন বিধান, এই বিধানদ্বরের বৈষন্য বিষয়ে ্ কত- 

নিশ্চয় হইয়া উভয়ের সমবারী ব্যবস্থা অন্বেষণ করিতে হইতেছে [ 

সুখ বিধান বিভাগের উপসংহার করিবার পুর্বে. আর কতিপয্ন নিয়মের : 
উল্লেখ করা আবশ্যক । এগুলি আপাত তঃ উপরোক্ত: কথার সহিত সংসৃষ্ট 

বনিয়া বৌধ হইবে না কিন্তু পরে ষে লকল কথা বলিতে হুইবে তাঁগার জন্য 
অত্যাবশ্যক। ব্যক্তিগত স্থখ ব্রিবিধ। -তাগর মধ্যে দ্বিবিধ সুখের উল্লেখ 
করা শিষ্বাঙ্চে ; থা স্বার্থ, পরত -ও পদ্দার্থপরতা জনিত স্গুথ। তৃতীয় শেণীস্থ- 
সখ, ক্রিয়াজনি 5 1 অর্থাৎ স্বিবিধ চিত্ত ত্তর*পরিতোষ গ্ভ যে সথখোৎপত্তি 

হয় তাহা ব্যহীত আর এক প্রকার সু । আছে।: আশাদিগের চিও বা বুদ্ধি 
সংক্রান্ত মনোবৃন্তির কথা বল কিন্বা বহিরিও জয়ের কথা বল,কেবল ই্াদিগ্ের ধু 
সঞ্চালন হঈঠেই এক, প্রকার সুখ হঈগাথাক্চে। যৌবন ও বাজ্যাৎস্থান যে. 

. - সকল, হৃধলাভ" করিয়া ও তাহ আমরণ রিলে বুখিতে পারিবে থে উংসাহ র 
পূর্বক যেকোন বিষন্ধে উদ্যম'কর তাহাডেই খোৎপততি হয়িন বহখ 
কোন চিপ্তবৃন্ধি পরিতোষের ফল: ছে বগয়ার- ুষ: 'মুগলাভ সুখের ্ বারা 

পরিমিত হয়না; উত্তয়' এক শ্রেণিস্থ' বলিয়াও:খণ্য নহে যেকোন ভগ/ন | 
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বল তাহা ভঙ্গ হটলে যেরূপ ছঃখ হইয়। থাকে এরহ: রা অন্ুমরণ কালে 
থে জুখলাভ.হয়, তাহার সহিত উদ্দিষ্ট বিষয়ের লাঠালাও জনিত সখ, 

ছুচখের তুধনা করাও কঠিন। বাস্তরিক সুখ যে এহ ছুর্লত বস্ত্র তাহার 
প্রধান কারণ এই ৫য ইহা,প্রধানত উদ্দেশ্যানুসরণেরই শঙ্গ, ন্কিদ্যম হয় 
স্বকীয় মানসিক অবস্থ। পথ্যবেক্ষণ করিলে স্থুবের টৈ হন্য প্রায় [লুপ্ত হ্যা 
যার। আ।র নিঠাত্ত পীড়াপীড়ি করিলে তদ্বিষ/ক স্থিমাত্র উপলব্ধ হইয়া 
থাকে । অর্থাৎ স্থথের সা, সুখ অতীত হইলেই বুঝা যার অস্তিত্ব কাপে তদ্বি- 
বনক চৈতন্য লাও করা অন্তীব ছুক্কর। এই কথার একটি পোষক প্রম।ণ হিন্দ 
মাঝেরই স্মণ হইবে, কেননা শাস্ত্রমতে আত্যত্ত$ আুখবোধ মোহস্বরূপ 

লয়! গণ্য । যে চেতন! বথাকালে লক্ষিত হয় না, যাহ] খল স্ত্বতি মধ্যে 
অবস্থান বরে) তাহা স্বপ্নবত এবং মাধনিদ্রা গনিত ভিন্ন আর ক্হহবে? 

বস্ততঃ এট শাস্ত্রোক্ত থর সুক্মতঃ কেখল উল্লিখত তেদগ্তান মুল %। চিত্ত 
বৃত্তর পরিতোষ হইতে এক শ্রেণী সখ হয় আর সে সুখ লাভের জন্য 

নানাবিধ কামনা মনে উদয় হঈয়। থাকে । কিঞ্য কোন কাননা মন 
স্থান পায় তাহার অনুসরণ দ্বারাই আর এক প্রকার নুখলাভ হইখে। এমন 
কি ছুঃখ লাভের কামনা অভাবনীর বিষয় নহে। সর্বএকার কঙ্ছ,ব্রহেই 
এই কামন! দৃষ্ট হয়। এবং এই স্থত্রে ছু'খতেগওড সুখপ্রদ হইগা থাকে। 

 এইকপ স্থখ, যত্ব্বীরা লব্ধ ছুঃখের সহিত অভিন্ন নহে'। উ্1 ছুঃখরূপ কামন। 
বিশেষ ন্ুসরণ করি?ার ফলমাত্র ॥ | 

'আর একটি কথা এই যে জীবমাত্র সাধারণত এবং ব্যক্তিগণ বিশিষটক্ূপে 

অভ্যাসের বশবন্ভী। যেদকল মলোববঠি সঞ্চালিত হর তাহা! অভ্যাস 
' সংকারে পেজ হর পাকে এবছ মাহা উপধন্মপ বর. অবরু? হর তা. ও 

. শ্রীকারণে হীনতেজ হইয়। উঠে; আত এখ অভ্যাস প্রক্রিরা দ্বারা প্র মত 

অনুসরণ মূলক সুখোদয় হইয়া থকে, আর তন্ন বিশেষ বিশেষ চিত ওর. 

বাস বৃদ্ধি ঘটা ততৎ বিষণক- পরিতোষ জনিত নখের তারতম্য হুর. 
| ইনি মিসস নিস্ব হঠপি নুহ, :কন্ত যে নকল ব্যাপার ₹ইত্হ উহা উদ্ধারিত 

. হইরাছে হাতে সর্ধসাধারণেরই, অভিজ্ঞতা আছে। সতলেই স্ব স্ব কআভি+. 

. ক্ষত। অনুসন্ধান করিণে এই ল্ল. নিএমের এাতিত্ব শ্বীগার, সিরিজ, 
খা এবং ্বীকার করিলে উহা অবলম্বন ক. রিতে আাপন্তি.করিতে পারিবেন ন1$.... 
টি অতএব দেখা গেল যে. যকত হ ব্যাপারে নখ সাধন বিষয়ক হ্ 
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নয আছে । তাগর সন্ছিত সঙ্গত নিন কর্তব্য বিধাঁন বিভিন্ন । 

এই বৈষম্য দূরীকরণ করা আবশ্যক। এদতর্থে সাও কিপত্ধ রম অবলম্বন 

কর! যাইতে পারে। পথমত ব্যর্ভ্রগত স্বার্থপরতা ও পরার্ঘপকতা হি বাক 

ভেদত্ভান, দ্বিতীরত অভাসের ফলাদল | তৃতীয় ঞট সকল বিষয়ের কোন 

সমখারী নিয়ম । আর চতুর্থতঃ অন্নর | গখ বিষয়ক শিপন । আগামী “বিভাগে 

উপরোক্ত ভূ শির বিষখের আলাল! রা লাইবে। ব্যক্তিগণ এই নকল কথ! 

বঝিণ স্বন্ব কার্ধা সম্বন্ধে মদবারী নিয়ম করলেই সকল দিক রক্ষা হইতে 

পারে। ততিন্ন লোগালয়ের বশৃঙ্খল! বিমোচন হইবে না। 

অন্ধকার ক্রোড়ে। 

গাভীরেণান্ধকারেণ প্রচ্ছনে হৃদয়ে হি যৎ। 

তমজি তুমি ত্যন্ত বাচো ব্যাহরণৈ মুহ: | পা 

এই অন্ধকাঁরেই নিও ঈশ্বগ । গুণাধার হইগা৪ কেবল অন্তারূপে 

টিন 

৬ কেশচন্র সেন। ক এ 

কাপ রজনি! মহা! নিশি! ঢাল, ঢাল, মার ঢাল? অন্ধকারের উপর রঃ 

গন্ধকার আরও ঢাল) নিধিভ় কালিমামতর 'দগম্ত"র্যাপী অভুল্য অনস্থ, 

অন্ধকার । মরি চি হুদ্দর, কি ভয়ানক, তয্বানকের ভয়ানক, আত্মা-ম্পর্শী 

এই মহান্দৃগ্ত!! তরজের উপর তরঙ্গ) তরক্ায়িত, প্লাবিত, পুথি ম্বাজ 

অন্ধকারে; গাছ গ গর সর্বগ্রাসী ভীম অন্ধকারে ; বামে. নদ ক্ষিণে উিচ্ে। | 

নিয়ে, সন্ুখে, পশ্চাতে, পার্খবদেশে ছাটিতেছে ভ্রকুটি করিয়া! শুই ন্ধকার দা 

ছটিতেগে। নাতিতেছে, প্রবাহিত হইতেছে-_গা, অন্ধকার তত । ধরে না, 
শ্বামিনি? 1 আর ধাকে না এই, পৃথি নবী? তি তোমার অক্ষয় ডিস্সির কাশি, জগ রগ ঃ 

প্লাধিত: হষটয়াস্টে, প্রবেশ কারিয় ছে গ্রীত্যেক পরসাপুঙে: সী খার অন্ধকার ;-- ৮ 

নিহিড় 'নীরদ জালে জড়িত নক্ষত্র বিরহিত, ১ 

টা, ন্কারে ) তবুও ঢালিতেছে, অবিশ্রান্ত অবিরত সুন্ধল ধারে ঢালি-.... 

তেছে-তিমির কাশির . উপরে তিষিয় কাশি! চাল, ঢাল, কাবরানি 



ইতি 02 নবজীবন। 
আরও ঢাল তোমার, অক্ষ অনস্ত- সম্পদ ! মনুষ্য ! তোমার কি র্ঘবদধি:; 

ভুমি এই অপীম অন্ধকার রাশি শ. আলোকিত করিতে, চাঁও। ইহার, কোন্ 
অংশ তুমি আলোকিত করিবে? ইহার একটি' পরমাণুকেও উজ্জ্বল করি" 

বার ক্ষমতা ত তোমার নাই | তোমার এই “দেওয়ালী” উৎসব বালকের 
ক্রীড়া ; উচ্চ অট্রাশিকা-নিচয় দীপ মালার সুশোভিত করিয়াছ, রাজ পথে, 
বিপণে স্থলে, দীপপুণ্ত সংস্থাপিত করিয়াছ; ক্ষণেকের জন্য অতি স্থন্গার দেখি- 
লাম, একটি, ছুইটি, তিনটি, ভাই. তোমার প্রদত্ত সমস্ত দীপ নিবিল; 
রাজপথে, অট্টালিকা পরে, বিদ্বণি স্থালে সংস্থ হাপিত দীপ-পুঞ্জ অন্ধকারে গ্রাস 

| করিয়াছে। ছুই একটি নিভৃত কক্ষ হুঈতে বাতায়ন পথে মুছ আলোকের 
এক আধটা ক্ষীণ রশ্মি দৃষ্টি গোচর হইতেছিল, তাহাও ক্রমে অনৃষ্ত প্রায়। 
হায়! এইরূপ, মনুষ্যের ক্রিয়া মাত্রই ক্ষণস্থায়ী বাল্য ক্রীড়া 1 ছুই মিনিট 
মধ্যে তাহার দীপালোক নির্ধাপিত হইল ; ছুই ঘণ্টা পরে তাহার জীবনা- 
লোক নিবিবে ; ছুই দিন পরে তাগার নাম মাত্রও পৃথিবীতে রহিবে নাঃ 
অখণ্ড পুর্ণ অন্ধকারে তাহার অস্তিত্ব মিশিয়া যাইবে ! 

ভীম, নিবিড়, ছুর্জয়, অন্ধকার-রাশির মধ্যে আমি একাবী। নি ূ 
দা ্বপ্ত, মতপ্রায় প্রাণী জগৎ ওই যেকি শব । অনকাঁরের শব ! ডাকি- 
তেছে, গর্জিতেছে অন্ককার |! “ক দিকে ভীষণ, আতঙ্কময়, অনন্ত তিমির 
পারাবার, অপর দিকে একটি পরঙ্গ, ীটাণুকীট, ক্ষুত্র পরমাণুর পরমাণু কণা 
ম্থয্যাধম আমি। কি বিসদৃশ অবস্থা? 1 কোনও িযানার শীবনে এরূপ অবস্থা দীন 
ক্ষণেকের জন্যও হয় পাই | 

আমি: এ নিবিড় অ? কার, শ্লোতে ৪ বাইক চন না) 
ক্যালোক ; চঞ্চল) অন্ধকার অচঞ্চল), আমি, অচঞ্চল ভালবাসি; অন্ধকার ভালবাজি। 
প্রিয়তম! সবন্দর অন্ধকার! আমি, তোমাতে ভাসিয়! যাই, তোমার উপর অন্তরণ রণ -. 
ক বি. আইল, তোমাকে অন্থুভব করি: স্পর্শ করি, চৃম্বন রুরি, আলিঙ্গন ক রি। 2 
মাকে তোমার গনস্ত ভোতে শন্ধক রঃ ভাগাইয়। লইস্বা চল অনস্তের টি এ রঃ রে 

'ভামি আর ফিরিব না অনস্তের জোতে ভাসিতে ভাসিতে অনস্তে আইজ... 
মিলি। - ঈশ্বর 'অনস্ত, অন্ধকার অনন্ত. আমি অন্ধকারের সঙ্গে ঙগেই রঃ 
অনন্ত বিধাতার দিকে কি যাইতে-পাঁরিবনা? কিন্ত হার । আমি বে 'ভুবিতেস্ছিঃ 
রর এই গভীর তিমির রাশির অতল, গর্ভে আমি যে ডুবিতেছি,--শরীর ভূষিল, .. 
মন ডুবিল ; ? আত্মা াচ্ছর্ আতঙ্বমুগ্, অন্ধকারে ! হায় একি আমার: সতত. 



অন্ধকার ক্রোড়ে। ২০৯ 

না, বস্তিত্ব লাই? সমস্ত ভুবিল থে অরে নু আমি ভবে অন্ধকারের 
এক অংশ) আমিও ফি তবে অন্থকার ? তাবইকি? মনুষ্য জীবন অন্ধকার 

বই আর ফি? পুর্বে অন্ধকার, পরে অন্ধকার, মধ্য ভাগে অন্ধকারের সহিত 

কঠিন সংগ্রাম। সংগ্রামে কে জয়ী ? মনুষ্য ? না, অন্ধকার জয়ী । কিন্ত যামিনি 

প্রিয়তমে, আমাকে ডুবাইও না; গভীর আধার রাশিতে, আমি ভুবিব না; আষি 
তোমার আধার জোতে ভাঙিতে ভাসিতে অনস্তভের দিকে যাইব; যামিনি 

আমাকে লইয়া চল। - তাই বা কেন? আমি ডুবিব । যদি না! ডুবিলাম, 
তাহা হইলে ত কেবল ভাসিতেই থাকিলাম। ভিতরের সকল রহস্য লুকাঁ- 
মই রহিল। ডুবিলাম না, বাহিরের শোতের উপর ভাসিতে থাকিলাম ! তা 
নয়, ডুবিব অন্ধকারের মধ্যে,_অনস্তের মধ্যে ডুব দিব; গভীর হইতে গভীর- 
তর গর্ভে প্রবেশ করিব; তথায় যাইয়া প্রাণ-ভরে অনস্ত অনুভব করিব, স্পর্শ 
করিব, অনস্তের সহিত আলাপ করিব, অনস্তে হৃদয় মিশীইব। আহা অনন্ত 
হৃদৃষ মিশান কি আরাম, কি শাস্তি, কি সুখপ্রদ; স্বর্গীয় শাস্তি, পবিত্র আরা, 
অপার্থিব সুখ ! অন্ধকার মধ্যে হৃদয় পূর্ণ, বিমোহিত, প্রফুল্ল, উদ্বেলিত, ন্ধ- 

কার উপলব্ধি করি! অন্ধকারের চেউ আসিয়া হৃদয়ে লাগিল; হাদক্স 

উৎলিল, সংসারন্ধপ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়! হৃদয় শত মুখে, সহ ধারাঙ্ছ 

ধাবিত হইল; উচ্ছ'সের উপর উচ্ছাস, ভরঙ্গের উপর তরজ, হৃদয়ের তরজ 
বাইদ্লা অন্ধকারের তরঙ্গে ঠেকিল, উভয়ে একত্র হইয়া অনস্তের দিকে ছুটিল.। 

অন্ধকার হদয়-ম্পর্শী; অন্ধকারে হৃদক্প উথলে, হৃদয় তন্ত্রী বিধুনিভ হস, 
আত্ম! জাগরিত হয়, জড় জগতের ছুরগন্ধময় বায়ু পারাবার ভেদ করিয়! 

আঙ্কা। অনন্তের দিকে অগ্রসর হয়; আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে; আত্মা 
আত্মা সাক্ষাৎ হর; আম্মার পরমাক্মায় সম্মিলন হয় । হায় এভ, রহ্স্য 

অন্ধকার মধ্যে। এভ ধীজ্জরজালিক আকর্ষণ অক্ঈকারের [ এক মিনিট, পুর্বে 
€ষ হৃদয় নীচতার সুগভীর, নং কীর্ণ পক্কল কৃপের পস্কিলতম স্থানে নিপতিত | 

হইয়া সহ কঘর্ধ্য পৈশাডিক কার্ধযের অনুষ্ঠানে তৎপর ছিল, মলিনতার উ উপর 
মলিনত! উদগীর্ণ হইতে ছিল যে হাদয় হইতে, ু হ্র্ত মধ্যে সে হবদয়ের সম্পূর্ণ 
পরীবর্তন সংখটিত হইল | নিষিড়, গভীর অন্ধকার হৃদয়কে টানিয়া নিল, 
মলিনতা হইতে নির্্লতার, নীচ হইতে মহর্তাবে, সৎকীর্ণতা হইতে অনত্তে 
টানি আনিল হদক্কে অন্ধকার 1 হৃদ সংসারের কু রি কার 
মধ্যে জবান হই অনস্তেদ যানে শিম হইল 1 রর 



২০ ২ নবজীবন। 

ঘআভক্কসর় ভয়শিক, ভয়ানকের ভয়ানক অন্ধকার ! কোন্ হয়, কোন্ যগুষ্য- 

হৃদয় অন্ধকার়রাশি দেখিরা, তাহার প্রাণস্পশী শন্দ শুনিল্লা আতঙ্কে ব্যাকুলিস্ত 

না] হয়? কেন এ আতঙ্ক, কেন এব্যাকুলতা? নিশীথ নরহস্তা তস্কর ব] 
ছুবৃত্তিদিগের কথা৷ বপিতেছছি নাকুসংস্কারাপন্ন তীরুপ্রাণ কাপুরুষদিগের কখাঁও 
বশিভে'ছ না, তাহাদের ত্রাস মলিনতা-জনিত ও অজ্ঞানত।-নিবন্ধন, তাহাদের 

আশঙ্কা ছুর্দ ত্বতা-সুলক, অ হএব তাহাদের কথাও বলিতেছি নাকিন্ত কুসংস্কার, 
বিহীন, নির্মলশ্বভাব, সাহসী, বলশালী, বীরশ্রেষ্ঠ মনুষ্য-প্রবর ও কেন অন্ধ - 

কার দর্শনে সঙ্কোচিত হন ? কেন ত্বাহার হৃদর এক প্রকার অনির্বচনশর 

আতঙ্কে আহলাডিত হয়? কেন তিনি ক্ষণকালের জন্যও চমকিত হইয়া 

দণ্ডায়মান হন ও শ্ফির অথচ বিশ্মিতনেত্রে নিঝিড় অন্ধকার রাশির প্রতি সভয়ে 
দৃষ্টিপাত করেন? কোন নির্দিষ্ট ভয়ে তিনি ভীত নন, তাহার আস,--ব্যক্তি, বন্ধ 

ৰা বিষক্নগত নহে; অন্ধকারের করাল মুস্তি দেখিক্সা হাহার হৃদয়ের যে 

অবস্থা সম্পানিত হর তাহ সামান্য ভয় বাত্রাস বলিয়া অভিহিত হুইতে 

পারে না; সে অবস্থা! নাঁপারন ভয় বাত্রাসের উল্চতর গ্রামে স্থিত; তাহা 

অসীম অনির্দি্ আতঙ্ব_ইহাই অস্তঃকরণ আচ্ছন্ন করে; মনগ্রাণ ব্যাকুল 

করে। কিন্ত অন্ধকার দেখিয়া] কেন এই হৃদয়-বিকপ্পনকর আহ উপস্থিত 

হয়? অন্ধকার মধ্যে এমন কি দ্রব্য আছে, ষে মনুষ্য তাহ? সহ্য করিতে 

পারে না, ধারণ করিতে পারে না? যাহ হইতে মনুষ্যহৃদয় বিকম্পিত হইয়া, 

ব্যাকুলিত হুইয়া, দূরে পলায়ন করিতে চায়, সে পদার্থ কি ? অন্ধকার মধ্যে 

এমন কি পদার্থ আছে, যন্বারা এবস্তত আতম্ক সমূত্পাদিত 5য়? বাধ কয়, 

তাহ] সেই হদয়-বিশ্লথকর পদার্থ, সেই ভয়দ ন-- ৯  লিনিড় শন্ধকাঁর- 
নিহিত অনস্তের গল্ভীর মূর্তি অবলোকন করির1 মনুষ্য অজ্ঞাতসারে নিজের 

ক্ষুপ্াতা, উপায়হীনতা উপলব্ধিকরে) ভাহার প্রাণ কাপিয়া উঠে, সে আপনার 

পঙ্গশবে আপনিই চমকিত হয়ে। “অকুল অনস্ত অন্ধকার পারাবারে আমি 
উপায়হীন, আমি একাঁকী,আমি একটি কষপ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর পরমাখ্ুৰত) 

বআমার বলবীর্ঘয, বুদ্ধিমতা- হায় ! এ সকল কিছুই নন, সদুদ্র মধ্যে জলবিব- 

বৎ» ইত্যাকার চিন্ত! তাড়িত গাভিহে মনুয্য-বদে উদিত হইয়া! ক্ষণেকের 

মধ্যেই বিদুগ্ত হয়, মনুষ্য তথন ভয়ে বিহ্বল হয়।. নিজের সংকীর্ণ শক্ষি বাঁ 

শক্তি হীনত্ত ক্ষণেকের জন্য 5 অপ্পূর্ণরূপে শ্রনুভব করিয়! সে অন্য: একিছুরদ 
প্রতি নির্ভর করিতে ব্যগ্র হয়। কিন্তু সে অন্য “কিছু কি, আর মনুষ্য, 
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তুমিই বাকি ॥ কৰি কছেন ভূমি “01008, ০৫ যথার্থই তূঙ্গি ভাই; 

তোমাকে গালোগলা করিলে তোমাচছ চক্ষু মেলিয়া দেখিলে বোধ হু 

তুমি উভরইপ ০2১৪ 2১30 হাষাতে নিন্মল দেবভাব ও নারকীন্ধ কীটস্ব 

উত্তয়ুই বর্তমান। ন্বগের দেবতা ও নরকের কীট,*ভুমি একাধারে উভক্ই। 

মনুষ্য! তোমার জীবন, তোমার প্রক্কৃতি, এক অপুর্ব অজ্রের রহস্য। 

তুমি কি তাহা জাঁন না। হার! তবে কে বপিবে,তিনি কি, ষিনি তোমাকে 
জন করিয়াছেন। তুমি বাহার সৃষ্টি, প্রতি পদক্ষেপে ইচ্ছায় হউক, 
অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানেই হউক, তুমি ধীহার প্রতি নির্ভর 

না করিয়া থাকিতে পার ন1, তিনি কি!!! 

তিনি জ্যোতি না অন্ধকার! হায় ক্ষুদ্র অধম মনুষ্য, তুমি কিরূপে জানিবে 
তিনি কি? তিনি তোমার বুদ্ধির,জ্ঞানের,কল্পনারও অতীত। তিনি তিনিই । 

তুমি তোমার নিজের রঙে তাহাকে রঞ্জিত করতে ক্ষাস্তহ৪। তাহার 

বলনা, তোমার নিদগের বি নার জগতে দেবাইও না। 

হৃদয়ের অস্তস্তল-স্পর্শা পোন্দধ্য অন্ধকারের আছে। এ দেখ আঁধারের 
কালিমা রা হতে সো য ছট1 কেমন উহলির! বি টনি এই 

নাই। চিলির যে অংশে নিবিড় ডতাঁ, যে অংশে যী, লে অংশে সে 
অন্ধ । মহুযা ! অন্ধকারের রূপরাশি একটি বার নয়ন ভরিয়া, হৃদয় ভরিয়] 

দেখ--আর ভুপিবে না, ভূপিতে পারিবে না। 

গুন, এ শব্ধ গুন--আীধার ডাকিতেছে-কি ভয়ানক, রসমপরশী শব্দ! 
আগার ডাকিতেছে, বলিতেছে- মনুষ্য সাবধান !--মালোকের পর অন্ধকার, 

' জন্মের পর মৃত্যু । কিন্তু মৃহ্যুর পর কি ? অন্ধকার বলিল--_আমাতে ডূব, তৰে৷ 

জানিবে। খান ! অন্ধকারে ভুবিব, তবে জানিতে শপাইব, মৃত্যুর পর কি? মৃত্যু 
হইবে তবে জানিব মৃত্যুর পর কি, ক্পার সৃত্যুই বা কি”? ইহার পূর্বে জানিতে 
পাইথ না, জানার অধিকার নাই ? ভাল আলোকের পর যেমন অগ্গকার, 

অন্ধকারের পরেও ত তেমনি আলোক) জন্মের পর মৃত্যু মৃত্যুর পরেও 

কি তেমনি জন্ম?-_জন্মসৃত্যু চক্র-প্রায় কি তবে ঘুরিতে, ছ? হায়! অঙ্ধ- 

কারের সেই একই পন্ব--“আমাতে ডুব,হবে জানিবে”। হায় অন্ধকার! তোমার, . 

পূর্ণতার নিষগ্ন এ গ্রাণী কি খর (ভোষার বীনা পার ছে পারে ? এ 
রঙ হা ৮১৩ ৪ রা 
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মর্ম কথ] । 
গায় জাটশভ বৎসর হতভাগ্য ভারত কঠিন অধীনতা শৃঙ্খলে আদব 

রহিয়াছে। ইহার পুর্বব হইতেই ভাঁরতবাসীগণ ক্রমে ক্রমে হীনবীধ্য হই! 

আসিতেছিল, নতুবা! যে দেশ বিজয়-মদোন্মত্ত সেকেন্দর সাহের প্রচণ্ড আঙ্ম" 

সণ৪ অটলভাবে সহিয়াছিল, সে দেশ অপেক্ষাকৃত অসভ্য ধন্বোম্মত্ব ইসলাম্, 
লিগের আক্রমণ কেন প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারি না? বৈদিক সময়ের 
সারল্য ও ওজখ্বিতা, মহাভারত ও রামায়ণের সময়ের বীরত্ব ও মহিমা, 

দর্শন ও পুরাণ ্কর্তির সময়ের মানসিক পুর্নবিকাশ, পরে বিক্রমাদিত্য 
প্রভৃতি রাজাগণের সময়ের গৌরব ও কীর্ভেপ্রচার,-পুরু ও সেকেন্দরের 
যুদ্ধ হইতেই ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইয়া আসিতেছিল। তাহার পর থানেশ্বর 
ক্ষেজে স্বাধীনতার সহিত আমাদের মনুষ্যত্ব ও আমাদের সমস্ত ূর্বব- 

গৌরব একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে । এই আট শত বৎসরের অধীনতায় 

আমাদের যেরূপ ছুর্দশা ও যেরূপ অবনতি হইয়াছে, তাহাতে আমরা হে 

আর কখন আমাদের অবস্থার উন্নতি ঘা পরীবর্তন করিতে পারিব,তাহা সহজে 

আমাদের উপলব্ধি হয় না। আবার এই সময়ের মধ্যে রাজ পরিবর্তনে 

সুসলমানের পর ইংরেজদের অধীনতার,__আমাদের অবস্থার অনেক বিপর্যয় 

খটিয়াছে। 
 ধখম এদেশ মুসলমানদিগের অধিকারে ছিল, তখন এদেশের একরূপ 

অবস্থা হইয়া আসিতেছিল। মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র দেশ ছিপ লা; 

তাহারা ভারতবর্দকেই তাহাদের স্বদেশ বলিয়। মনে করিতেন । তাহার পর 

 ৰহুদিন একত্রে থাকায় পরস্পর পরস্পরের সংঘর্ষে উভয় জাতির মধ্যে কতকটা 
সম্মিলন হইয়া আদিতেছিল। পশ্চিমেই যুসলমানদিগের প্রভা অধিক 

_. ছিল, বাঙ্গালায় তাহারা ততদুর আধিপত্য করেন নাই; সেই জন্যই 
পশ্চিম দেশীয় হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার বাক্জালীদিগের হইতে পৃথক 
ও অনেকটা মুসলমানদিগের অনুরূপ | তথায় হিন্দু মুসলমানে বিবাহ পথ্যস্ত্ত 
চলিয়া গিয়াছিল। এতদূর মিলন হইলেও আমরা চিরকাল যুসলমানদিগের 

.. ক্র্যীনে থাকিয়া তাহাদের সহিত কখনই একজাতি হুইয়। বাইভাম নী). 
. বহাাইীরপণ খন যেরূপ দৃপ্ত-সংছ্ের তেছে উনি উর পথে ধাবিত হইতে: ৃ 
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ছিল” রাজপুত্ভ, মহা রাইীয়, ও শিখ্ জাতি মধ্যে জার্ধযবীর্ঘ্যে যে স্ষলিঙ্গ 

মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহা! কাঁলসহকারে ক্রমে প্রজথলিত হইয়া যেরূপে 

বিস্তৃত হইতেছিল, তাহাতেই মুসলমান রাজত্বের জহুতি হইত্ত। ডাক্তার 

হণ্টার সাহেব 'বলিয়াছেন যে িন্দুগ্থানে ইংরাজের অধিকার ম্বাপনের 

পূর্বেই মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হহগ্াছল। ভার ত রাজ্য সংস্থা শের 

জন্য দিল্লীর বাদসাহ বা কৌন মুসলনান শাসনকন্তার সহিত হংরাগাঁদগের 

যুদ্ধ করিতে হয় নাই। ক্বেল মহারাস্ত্রীয় ও শিখ ভাতির স্ধিত বহুদিন 

ধরিয়। ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইরাহিল। বাস্ত-খক কেৎল হিন্দুরাই 

ইংরজেদ্িগের ভারত জয়ে বাধা দিয়াছিল।' সে যাহ! হউক, মুসলমান 

রাজগণ এঁতিহাপিক পরিণাঁমের কৌন চিন্ভু রাখিবার পূর্বেই কালে? 

শোতে কোথায় ভানিয়া গেলেন-_ইংরাজেরা আপিক্কা। এদেশ অর্ধর করিয়া! 

লইলেন। মুঃলমানদিগের ন্যা্ উতরান্সের ভারত।ধিকার অন্য জাত 

কর্তৃক বিচ্যুত হইবে না এই ধারণা করলেও, রাজ খিখ্ারে আমাদের 

কি পরিণাম হইবে সমগ্র ইতিহাস শান্তর মন্থন করিয়্াও এ প্রশ্নের উও্তর 

দেওয়া সহজ নহে। ভার :তর ভবিষ্যৎ অতি ভক্বান*। বিজ্ঞ রা্নীতিজ- 

গণ অভীতের ইংতহাস পব্যালোচন। করিয়া ঘ সকল তত্ব আবিষ্কার কারি" 

য়াছেন, সেই তত্ব অৰলঙ্থন করি] আমাদের হতভাগ। দেশের ভবিষ্যৎ সন্বচ্থে। 

অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। পুর্ধে আমাদের যেরূপ 

অবস্থাই থাকুক না| কেন, এক্ষণে যে আমাদের অবস্থা বিশেষত গৃধি-, 

ডৌতিক অবস্থাঁবিশেষ অবনত এবং ধন, সমৃদ্ধি, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি 

বিষদ্ে আমরা ইতরাজের অ.পক্ষা অনেক পত্রিমাণে অনুন্নভ, তাহ! আর 

প্রমাণেক্স দ্বারা প্রতিপর কত্ধিবার আবশ্যক নাই ।. এখন কেবল টি 

কথ আমাদের পরিণাম ফি? দি এ 

্দি জেতৃ-জি ত-ভাব চিরদিন থাকা সম্ভব না হয়--বদি এ+ জাতি 5আর 

এক জাতির চিরদিন অধীন থাকা সম্ভব নাহর যদ এক জাতির চিরদিন 

আর এক জাতির অধীন থাকা এঁতিদাসিক.সত্য-সঙ্গত ল। হয়, তবে এই হত 

ভাঙ্ব্য ভারতের কি পরিণাম হইবে? ভারতধাসীরা কি পরিণামে ধ্বংস হইবে? 

--আমর কি কালসহকারে তৃপৃষ্ঠ হইতে একেবারে উন্ম নিত হইব ? ভাঙা 

হইব না। যদি আমরা, একেবারে অসভ্য বর্বর হঈতাম_যদি আমরা এন উন্নত 

জাতি না হুইভাম-_সথৰ। বদি আমর] কালচক্রের পরিবর্তনের» সহি বহা, 
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বিশেষের বিপর্যয়ের পহিতজাপন অবস্থা পরিধর্ডন রিভে লা নী 
স্গাা/দর সমাক্গ এত দৃবন্ধ ন ইত--ভাগা ইল াদ্বাশত - এ্সরের . 

শশীনানাএ তব তকাঙাদ ভাপিল মাইীকান। লস্তত এত ধান সাদর 

ভবিষ্যৎ ৮0৫ সন্ত, :ইঠ। চিন্দুলশাঈ অত, পন যাকে 'স্তহতি 

"ভি ও বন্যন্ত অর) বুক্দেখ হইতে চৈতন, শব্যস্ত -ত “ত  ৪সৎঞ্কাসক 

ও সবাজ সংস্কারকমণ্ণের এত চেষ্ট। ও যত্ব সন্বেও [হনুলমা জর উপর 
উাহারা কেহই কোন বিশেষ দাগ বদাইতে পারেন শাই। স্ব সলনানের 

তেজ ও বী7া,০ধাতাণ ও ভরখারি--এ সমাসকে বড় ৮াধক বিচ্ছিন্ন ও বকৃত 
করিতে পারে না: । এখন ইংরেঙ্গের বিজ্ঞান, ইতরাজিশিক্ষাঃ ইংরেজের 

স্বাথপ; রাছনীত ও ইংরা-জর খুষ্টানধন্ম এত প'রবর্তন ঞ1রখাও হন্দুসধা্জে 

কোন গভীর হই অঞ্চিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলগ। সভ্য ও 

ডত হিন্দুপমাজ শন্ুর 5 বাস্ব.য় অবস্থা প.রবর্তনে অসনথ নহে। এদেশশর 

অপ্তভূতি শক্তি স5)স্ত অধিক--এখানে সাধিতোঠিক (বৈবয় ৯) উন্নতি 
অপেক্ষা মাধ্যা আক উন্নতি বা মনের উত্কর্ষত1 অধিক স্বাভাবিক 

যাহারা সাশান্য তর্কে পরাত্ত হইয়। বহুকাল পোষিত মত পরিত্যাগ 

করিতে কুক্টত হর না, * তাহারা যে অধন্থ! প।রবর্তনে অনমর্থ একথা 

বড়ই ভ্রনাত্জক। তবে সাধারণত বৈষয়িক উন্নতিতে হিন্দুসমাঞ্গকে অনেক্টা 
বীতরাগ দেখা মায়। হিন্দুসমাজ অবস্থা পরিবর্তন ক.রতে পারে টে, 
কিন্ত তাই বিয়া স্থিঠিশীলতা বশঠই হউক, আর যে কারণেই হউক, 
উন্নত অবস্থা অথবা উন্নত আধ্যাত্সিক অবস্থা হইতে সহজে নিহতর অবস্থায় 

যাইতে পারে না)-এই জন্যই এপধন্ত হিন্দুসাজের রক্ষা হইঘাছে। 

মুসলমানেরা ত আমাদের তুলনায় ক্রিংপ'রনাণে অসভ্যজাতি ছিল তাহারা, 

ত পাশব-বলেই আমাদের দেশ অধিকার করিপনাছিল। অভস্য মুপপমান- 

দিগের আধ্যা্মিক বা আধিভৌতিক কোন উদ্তিই ছিল না। এ অবস্থায় 

যণ্দ উন্নত আব্যঞ্গাতি কতক্ট। স্থিতিশীল শা হইত-ঘদ্দি তাহার অস্ত তি. 

বল অধিক না থাকিত-তাহা হইলে বিন্দুস*ের বড়ই ছুরবন্া হইত। 
সেইরূপ বর্তমান হংরাজধিকারেও এই স্থঁএশীএতা গুণেই হিন্দুসমান্র 

এখনও এত অটল ভাবে দীড়াইয়া আছে। আমরা অবশ্য বৈদিক অথ আধি- ৃ  
পপ সপ? পাপী 

* শঙ্করাচার্ধ্য দিখিজয়ের দ্বারা রা স্বীর মত প্রচার করিয়া ব্দর্ের নুন 
ক্সাৰরণ দিকে, সক্ষম হুইয়াছিংলন। 7 



বল্দকথা। ২০ 

তৌস্তিক বিষয়ে ইংরাজদিগের 'অপেক্গা অনেক অবনত কিন্ত আধ্যাত্মিক 
উন্নতি এখনও আমাদের বাহা আছে, সে বিষয়ে ইংরাজদিগের অপেক্ষা 
অন্তত আরা কোন মংশেন্যন নহি। এ অবস্থায় হিন্দুমমা” অধিকতর 

গরিবর্তনশাল হইলে বড় সুফল ফলিত না। এন্লে ইহাও বল। আবশ্যক 

যে, আমাদের আপ্বিভৌত্তিক উন্নতি না হইলে "শিল্প, বাণিজা, ব্যবসা 
প্রভৃতি খে সমস্ত বিষয় ইংরাজদের অপেক্ষা 'নুন্নত আছে, তাহার উন্নতি 
নাহইলে--এ সময়ে আর আমাদের ভদ্রন্বত! নাই। সেযাহা হউক হিন্দুসমাজ 
একেবারে মৃত নহে কিম্বা একেবারে অতীতের ভূন্তরে পরিণত হয় নাই, যে 
সেদিকে আমাদের উন্নতি হইবে লা। এখনই সে পথে শিক্ষিত যুবকদল 

অগ্রসর হঈতেছেন এব+ শীন্রই যে ধামাদের সেদিকে উন্নতি হইবে ভাঁগর 

স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতে" ছ্। 

অসভাজাটির সামান্য পাশববলের দ্বার সন্যঙ্গাতির উচ্ছেদ হ্য়। 
তবে যে জাতির আন্তর্ভত শক্তি ঘন্ান্ত প্রবল, ভাভাকে পাশব-খল একেবারে 

ন্ট করিতে পারে না। চীনকে মহা! অভ্যাচাশী তুক্ীরাও সিন করিতে পারে 

লাই--হুন প্রস্ততি প্রবল অসভ্যঙ্জাতির রোমের একেবারে সমূলাক্ষেদ 
করিতে পারে নাঈ। ছুর্দাস্ত মুসলমানেরাও হিন্দুসমাজের কোন বিশেষ 

অপক্ধর করিতে পারে লাই। একেত বর্$ঘান উন্নত সনয়ে পাশবব:লর' 

আধিপত্য শ.খক ন ঈ--মাবার দৃটবন্ধ হিন্দুজাতির শীশব-বল হইত বিশেষ 
কোন শাশকাও্ড নই এই সকল কারণে তবিষ)তে হিন্দুজা তির উচ্ছেদ 

কখু.ই সম্ভ নহে। 
বিন্দুজাতির অন্কর্নিহিত শক্তি অত্যন্ত অধিক বপিয়াই আব্যনামের 

এখনও এত সন্মান রহিয়াছে । খ্যক্তি বিশেষই হউক, আর দাঁতি বিশেষই 

হউক, শক্তিই তাহাদের মহত্ব-_তাহাদের উৎকর্ষতা পরিমাণ করিবার 
একমাধ উপায় ।' থে পরিমাণে শজিির বিকাশ হয় অথবা যে পরিমাথে তাহার 

ফল উংপন্ন চয়, হদম্থুসারে সে শক্তির পরিমাপ বা তাহার গুরুত্ব নিদ্ধা৫ণ 

শরিগে পাঙা যাঃ। তবে বখন কোন শক্তি অন্য কোন শ্জির বিরুদ্ধে 
নিগো সত ০৪, তখন বিকত শক্তি ধে পরিমাণে হীনবী: যহয়,ভাহা দ্বারাই সেই 

শক্তির প্রঃ ক্ষ উ ল.৭ করিতে পার! বায়। এই রূপে ব্যক্ত বা? এ 

বিশেষের শাকির প? রমাখ , রিয়া তাহাদের মহ্ব__চাহাদের উপযোগি তা 

নির্ণয় করা ৮ গার (শি অসীম ছিল আহার রর 
2 



২৯৮" নবজীবন। 

বিকাশগ হহীস্বাছিল। তীহারাই প্রথঙে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্পা, জ্যাতিঘ, 
গণিত রাসায়ন. চি'ৎসা লক্গীতি সমাজনীতি, সাহিত্য, কাব্য, প্রভৃতি 
্ষয়ে সমগ্র মানধভাতির আদগুরু এবং এসিয়ার এক সীম] হইতে 
ই উরে!পের সীমান্ত পর্যস্ত সকল জাতিরই শিক্ষক হিলেন। প্রাচীন রোষ 
বা শ্রীস এত অধিক শক্তির বিকাশ কব্ততে পারে নাই। এই কারণেই 
হিন্দুজাতির সমতুল্য মহৎ বা উন্নত জাতি আর নাই । প্রাচীন আর্ধুগণ 

যে অনস্ত শক্তিবলে জগতের শ্রেপ্টতম জাতিমধো পরিগণিত হইয়াছেন, 
তাহার ফলও »নন্ত;__কারণ শক্ত অনন্ত, ভাহার বিনাশ নাই-তাহার 
ফল সনন্কাপ পন্যন্ত ফলিতে থাকিবে । তবে ভিন্ন সময়ে ফল ভিন্ন 
হইংব মথদা শক্তির বেগ প্রঠিরুন্ধ হইবেমা হ।*-_-মাধ্যশক্তি প্রধানত সমগ্র 

পৃথিবীকে এই উন্নতির অবস্থায় আনিয়াছে। নদী যখন সামান্য নির্বরিণী 

হইতে প্রবাহিত হইয়। ক্রমে অন্য শআ্োতম্বতীর সহিত মিলিতে মিদিতে-- 

তাঁগার তেজ ও তাহার আয়ঙন বিস্তার করিতে করিতে, বেগবতী হইয়া 

সাগরাভিমুখে গমন করে-_তখন সেই নিব রিণীর প্রতি কেহই ঘৃষ্টিপাত করে 
না কিন্তু তখনও সেই নির্ঝরদীহই এই ব্গবতী প্রবাহিণীর প্রাণস্বরূপ 

প্রধাঙিত হইতে থাকে । সেইরুপ পৃথিবীর সভ্যতা বৃদ্ধির আহিত তাহার 
জনয্ষিী হন্দুগাতির অনন্ত চিরপ্রখাঠিনী শ:ক্তর দ্রিকে কেহই দৃষ্টিপাত করে 

ন1। কিন্তু এখনও যদি মামরা মানবজাতির এই সভ্যতা এই উন্নতির মুল 

* শক্তির অনস্ত ফলোত্পাদিকাগুণ সম্বন্ধে একজন খিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বড় 
স্ন্দর উদাহরণ দিয়াছেন । তিনি বলেন যে,যদি একটি সামান্য লোষ্ট নিক্ষেপ 
করা যায় তবে সেই লো উদ্ধে উখিত হইয়া পথিবীকে আকর্ষণ করিবে-- 
সেই আকর্ষণ বলাহুসারে পৃথিবী একটু উদ্ধে উঠিবে এব্ং তাহার কেন্ত্রও 
তদচুসারে একটু স্থানচ্যুত হইবে) পৃথিবী কেন্দ্রচ্যুত হইয়া আকর্ষণ ঝলে 
হূরয্য ও তাহার সহি অন্য  গ্রহগণকেও কেন্্র্যুত করিবে । এই রূপে 
মৌর জগৎ কেন্দুচ্যুত হইয়! ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া নাক্ষত্রিক, 
জগৎকে স্থানচ্যুত করিতে থাকিবে। যদিও লোষ্ট্রনিক্ষেপে এই অনন্ত জগর্কে. 

্থানত্রষ্ট করা! এত সামান্য থে, কোন যন্ত্রের দ্বারা এমন কি কল্পনা হারাও.. 
আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না-তথাপি সত্য সতাই -এই ফল ফলিক. 

থাকে । ধাহার! আকর্ষণের স্বরূপ এবং 149ম্মও ০6 7206102 বুঝেন তাহাদিগকে 
ইহ! বুঝাইতে হইবে ন। এইরূপ শক্তির অনস্ত ফলোতৎপাদ্দিকতাণণ সন্বস্ধে) 
00705690200. ও 078103002058650 ০৫ ৪2০1] বুঝিলে  এবৎ জড়জগতে ক. 

অীব জগতে শক্তির ক্রিক্বা বুবিলে, আর কিছুই বুঝাইতে হইষে না । 1. 



| মন্্কিখা।। রঃ | . ২৯৯ ্ 

অগ্চযন্ধীন রী তবে. প্রা্তীন হিন্দু আঁতির রিকে্ আমাদের ই পড়িবে রি 

এক্ষণে আধুনিক ইউরোপ বাহ্যিক ও-বৈষয়িক ব্যাপারে বিভোর রহিয়াছে বলিয়া | 
প্রাচীন আধ্যশক্তির প্রভাব তাহাদের উপলদ্ধি হয় না । সেই শক্তির সংস্কার 
মাত্র রহিয়া গিয়াছে । আবার যখন আবধিভৌতিক ন্উন্নতির পর আধ্যার্মিক 
উন্নতির সময় আসিবে, তখনই আর্ম্যগৌরব পুনর্ধার জগতে গ্রভাসিত হইবে। 

 কসতএব যদ্দি ভবিষ্যতে হিন্দুজাতির উচ্ছেদ হওয়া সম্ভব না হয় তবে, কি 
কখন তাহার জেতৃজাতির সহিত মিলিত হইবে ?--কখন কি এই উভদ্ব 
জাতি মিলিয়া এক অভিনব জাতির স্থষ্টি হইতে পারিবে? তাহা সম্ভব নহে ৃ 

জেতৃ-জিত-জাতির পরম্পর মিলনের যে কয়েকটি কারণ দেখ! যায়, তাহার 
কোন কারণই এস্থানে লক্ষিত হয় না। এখানে জেতা ও জিত জাতির মধ্যে 

গ্রভেদ অত্যন্ত অধিক.। পরম্পরের ভাষা, রীতিনীতি, ধর্ম, আধ্যাম্মিক ও আধি- 

ভৌতিক উন্নতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন! উভয়ের মধ্যে শারীরিক € মানসির গ্রভেদও 
অত্যন্ত অধিক। আবার উভয় দেশের দূরতা, এত অধিক যে একদেশ হইতে 
অন্য দেশে ঘাঁতায়াত করিতে একমাসের ও'অধিক সময় লাগে; সুতরাং এই 
দুই দেশের মধ্যে এক প্রকার কৌন সংঅরবই নাই বলিতে হইবে . আবার 
জেতৃ- -জিত-জাঁতির মধ্যে বিদ্বেষভীব এত 'অধিক ঙ ঢুঢ়সগদ্ধ ষে তাহ! কখন 

আপনীত হইবে, প্রকূপ বোধ হয় না। “পুর্বে অনেকের ধারণা ছিল যে 

ব্ছদিন সহবাসে উভয় জান্তির বিদ্বেষভাব লাঘব হইযা আমিবে | কিন্তু 

সম্প্রতি. রাজনৈতিক আন্দোলনে যেরূপ মহ1 হুলুস্তুল পড়িয়াছিল--পর- 

স্পরের প্রানি পরস্পরের. বিদ্বেষভাব যেরূপ স্পষ্ট রতি হইয়াছিল, তাহাতে: 

সকপেরই পূর্ব সংস্কার, ত্রমাত্মক বলিয়া, প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরস্পরের 
ব্ীতি নীতি, ও ধর্মগত পার্থক্যহেহু উজ্য জাতি মধ্যে ঘে বিজাতীয়. 

ঘুণা' বদ্ধমূল রহিয়াছে,_পরম্পরের অনাচার জেতা. ও জিতের : 
অধিকারের বিভিন্নতা:ও আমরা আধ্য- বলিয়া: েচ্ছদের প্রতি আসাগের 
যে স্বগা,. এবং আমরা জিত ও অসন্ধ্য বিশ্বাসে আমাদের 7) ভীতি. 

তাহাদের যে ছুশা-্যেকপ দৃচসন্বদ্ধ রহিষ্বাছে-ভাহাতে পরষ্পরের.. 
প্রতি পরম্পরের এরপ বিদ্বেষভীব কখন দুর হইবার সত্তাবন! নাই | তাহার | 

পর ইতরাছের| কেহই এদেশের অধিবাসী হইবেন না; ইৎরাজেরা এ [দেশও 7 | 
তাহাদের ধীন দেশ, মনে করেন, এজন্য তাহার! কেহই এই পদ্ানত দেশের, 

অধিবাসী হইতে ইউ করেন লা। বিশেষত ইংলপ্ডের উপনিবেশ গুলির . 



২৯ রা নষ্জীরন। বু 

থেরূপ অধিকার বতটুর স্বাধীনতা আছে, এদেশে বাস রা তত 

ৃ সে. অধিকার, সে স্বাধীনতা), পাইবেন না) আবার “ব্যাক আৰ”: 
| “ুরিসডিল্ান্ আক, দ্বার! স্থানে যেরপ মধ্যে মধ্যে উৎপীড়িত বে 

হয়--তাহাতে তাঁহার! এদেশে বাস করা এক. প্রকার নীচতা বা. অপমান 

বোধ করেন।.. যদি তাহাদের সহিত, আমাদের বিদ্বেষভাব এত: ় স্ব 
হয়--যদি পরম্পরের ল্সিলন সম্বন্ধে [বিভিন্ন সমাজিক সঙ্গঠন, বিভিন্ন রীতি, 
নীতি ভাষা বা ধর্ম বিশেষ অস্তরায় "হয় তবে উভয় জাতির একক্র মিলন 

কখনই সম্ভবপর নহে। যদি কখনও ইংরাজেরা এদেশে বাস করিতেন, তাহা 
হইলেও কালক্রমে ইংলও তাহাদের হস্তচ্যুত হইলে অথবা অন্য কোন কারণে 
ইংলগ হইতে বিছিছন্ন হইলেও, কোন কালে বরং উভয় জাতির অন্িলন সম্ত্ 
হইতে পারিত;__অস্তত, যুসলমাতনবা'আমাঁদের সহিত যতটুকু মিশিয়াছিলেন, 
ততটুকু মিশিয়া যাইতে পারিতেন.। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উভয়জ তি 
পরম্পর সম্মিলিত হইবার কোন কলারগই লক্ষিত হয় না। অনেকে মনে করেন 
যে, ইত্রাজী শিক্ষার অধিক বিস্তার হইলে, ইতরাজী বিজ্ঞানের: জাবিকত: 
আদর হইলে__আমর! শিক্ষা, ব্য ছিলে ক্রমে কমে 
এইন্ধপে ইতরাঁজের সমকক্ষ হইঙ্গে-..পরস্পরের ঠা কাস বা টা: | 
এবং, কালসহকারে সম্ভবত উভরজাঁতি একত্র সংমিলিত হইবে:  বকিন্ত এই 

ি ৮ - বড়ই: ভ্রমাত্বক। প্রথমত) উভয় ]) রি বিদ্বেষের কারণ স্তজ। 

আমাদের সমাজের এইরূপ: উন্নতিতে পরস্পরের বিদ্বেষতাব- অপনীত'না 
হইয়া বরং ঘনীভূত হইবে । দ্বিতীয়ত, যখন আমাদের সমাজের এইকাপ, 
আধিভৌতিক উন্নতি হইবে_উখল পরস্পরের সম্মিলন অপেক্ষা আবাদের 
অবস্থাস্তর প্রাপ্তিরই অধিকতর সস্ভাবনা,। | 

*. অতএব খন এতিহািক দিক্সমাহুসারে হিন্দুজাঁতির কখন ধিলাশ নাই 
অন্তত বিনষ্ট হইবার এখন পর্যন্ত কোন চিহৃই দেখা খায় নাই, খ্ং 
বর্ধন তাহারা বিজেতাদের সহিত মিলিয়া কখন এক সমাজভুক্ত হইত -পাঁয়েদ 
না --তখন অথওনীয় যুক্ধির দ্বার! এইমার সিদ্ধান্ত হইতে পারে ের্বইদুগণ 
আবার স্বাধীন হইয়া তাহাদের পূর্ববর্গৌরব পুনক্ধার উত্তাসিত করাঝে- 
্টীহারা আবার শ্রেষ্ঠজাতি হইঙ্বাঅন্তত আধ্যাত্মিক বিষয়ে মমতা পৃ্দিবীয 



 সরটমাদরে র দৌত্য।, 

টা তা ইংরাজ বহুকাল হইতেই বাণিজ্য সম্বন্ধে (ভারতের সহিত: 

বিশেষ সংশ্লিষ্ট । এই বাণিজ্য-লঙ্ষমীর সাধ্যমত উপাসনা করিয়াই অদ্য 
তাহারা এই ভারত সামীজ্যের অধিকারিত্ব গ্রহণ, ও শাসনকার্ষ্যে অক্ষম 
হইয়াছেন । মহাত্মা আকবরের সময় হইতে এমন কি তাহার কিছু পূর্ব্বেই 
সাক্ষাৎ সব্বন্ধে ইংরেছেরা ভারতের সহিত প্রথম বাণিজ্য কার্ধ্ে ব্রতী হন। 
যে সাধনার সিদ্ধি লাভের জন্য ইংরাজ ভারতের সহিত বাণিজ্যে প্রথম প্রবৃত্ত 
হন, কার্তিক যত্ব ও অসাধারণ অধ্যবলায় প্রভাবে তাহারা আজ সেই 

মহৎ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যে মূলমন্ত্র দীক্ষিত হইয়া! তাহারা 

ভাবতে বাণিক্গ্য কার্যে প্রথমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যাহার সাধনার জন্য 

তাহারা সহযোগী ইউরোপীয় বণিকদিগের হিৎসাপূর্ণ প্রতিযোগিতা, 
মোগল স্বাদার ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের অসহনীক্স অত্যাচার, 

মোগল সম্রাট্দিগের কর্তৃক বাণিজ্য উচ্ছেদেয় ভঙ়্ প্রদর্শন. ও অন্যান্য 
নানাবিধ উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করিয্াছিলেন, আজ ফেই- সাধনায় সিদ্ধি 
লাভ করির! তাহারা পূর্বান্থভূত কষ্টের যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছেন, 1. আমরা 

এঠিহাত্িক. প্রণালীতে অদ্য. তাহাদের সেই বাণিজ্যের প্রথম. অবস্থা 

তদান্ষ্দিক কষ্ট সমূহ এব. স্ুবিখ্যাত সর. টমাস্ রোর. দৌত্যকাধ্য 
তাহার ফল এবং তখকালীন মোগল সাম্রাজ্যের কয়েকট চিঅবং যথাক্রমে পাঠক-. 
টী জন্ুথে ধরিব। টি রি 

জর মান রো লব ১৫৬৮ কঃ অন্দে . এপেক কৃ এর. চজঙণারী 2 

লোলেটন নগরে জন্গ গ্রহণ করেন । স্বিখ্যাত « 

ভৃক্তি ম্যাগ্রডেলেন কাঁজেজে তাহাধ বিদ্যাশিক্ষা। হয়.।. টমাস্..রোর প্রকৃতি. 

অতি মধুর ছিল। জারা এই প্রবন্ধে যতই. াগ্রস্র হইডে থাকিব, 
ততই আমরা তাহার চহুরতা, অসম সাহলিকতাঁ গরত্যুৎপন্নমতিত, স্বদেশ-. 
হিতৈষিভা। ও কর্তব্য কাধ্যের প্রতি বিশেষ আসক্তি প্রভৃতি গুণ পয়ম্পরার : 
ধথেট উদাহরণ প্রার্থ হইতে খাকিব। অত্যাচারী, অসাধারণ ক্ষমতাশালী, 

যথেচ্ছাচার রাদসাহ হাঙরের. রাজসভার আসিয়া অশেষ বাঁধাবিপততি 

হার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের. অস্ত. 
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উত্তীর্ণ টন ষে ব্যস ক স্বদেশের কার্্যসাধন, ও. সম্রাটের বিশেষ : অনুষ্ঠহ 
ভাজন হইরা গিক্াছেন, তিনি কখন সামান্য ব্যক্তি নহেন। যদি খা 

বলিতে হর, তাহা লইলে-টমাস্ রো সাহেবই: ভারতে ইংরাজ রাঙ্গ্য 
সংস্থাপন ও তন্দার1 ইৎলগ্ডের সৌভাগ্য সংসাধনের মূল কারণ |... .. 

হক্চিন্স, সাহেব (751308) যদিও জাহীক্ীরের সময়ে রো পুর্বে আনিয়া 
ভারতে ইতরাঁজ বাণিজ্যের সুবিধা সংস্থাপনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, যদি 

. তাহার 'নিকট রাজা জেম্সের স্বাক্ষরিত অন্থরোধ লিপি ছিল, যদিও তিনি 

বাদসাছের সহিত সাক্ষাৎকার, লাভ করিনা শীঘ্রই তাহার অন্ুগ্রহভাজন 
হইয়াছিলেন, তথাঁপি তিনি মুল কাধ্যের কিছুই সুবিধা - করিতে পারেন নাই: । 
রো সাহেবের ন্যায় তিনিও সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন ও 
যাহাতে ইৎরাজ বাণিজ্য চিরস্থারী হয়, তাহ! স্সিদ্ধ করিবার নিগিত্ব, অষ্ট 
এ্রহর  সম্রাট্সদনে উপন্থিত, থাকিতেন, তথাচ, তদ্থারা, কোন উপকার লা 
হইয়া বরৎ অপকারই সমুৎপন্ন হইয়াছিল। কি প্রকারে হুকিন্সের সেই. 
চিরসঞ্চিত আশা একেবারে বিধ্বস্ত হুইয়াগেল, তদ্বিষয়ে দুই চারিটি কথা 
বল নিতাস্ত আবশ্যক। আমাদের এই প্রবন্ধের লহিত তাহার 
'সংঅব আছে বলিয়াই আমরা পুর্ব ঘটনার অনুসরণে বাধ্য হইলাম 

 হকিজ্দ সাহেব হখন প্রথম ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন গুল টের 
শাসনকর্তা মীর মোকারাব খ! বাহাদুর তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে, 
যান। তিনি সেই বাণিজ্য পোঁত-হুইতে কতকখুলি ভ্রব্জাত লইয়া আদতে 

| তাহার মুল্য দান করেন নাই । ই ভিন্ন হকিচ্লের প্রতি অন্যান্য ; বাবহা, 
করাতে ইহাদের পরম্পরের মধ্যে হরপনে মনোমালিন্য সংঘটিত হয়? : যা 
ক্রমে হকিন্স আগরায় গিয়া সারি টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, হার মনোযোগ গা 
আকর্ষণে (বিশেষ কতকার্ধ্য হব সপযুক্ত অবমর বুঝিয়া হকিম্, যোকারা 
 বাহাছুরের ত্যাচারগুলি পার কর্মগোচর করেন । সম্রাট, বিদেশীয়- 
. দিগের প্রতি এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচার শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া বীর যোক্।- 
রাবফে কর্ধচ্যত ত করিয়! তাহার সমস্ত. সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান 

করেন । কাঁর সাধ্য মোগল সম্ভাটের অন্জ্ঞার বিরূদ্ধাচরণ করে? ' সম্রাট বাথ 
বলিলেন মুহূর্ত মধ্যে তাহা সম্পান্ধিত হইল। শীর লাহেব পদচ্যুত, অবখানিত 
ও পথাসর্কন্থ হীন: হইন্াঁ. মনে মনে প্রতিহিংসা! লইবার কল -গঠ়িতে: 
আর্ত করিলেন । 



সর্টনাস্ রো” দৌত্য,। 
দি ৭ ২৯০ . 

-জ্রমে উপঘুৎ হুদ অবসর উপস্থিত হইল, বীর মোকারাবের ভাগ্যলক্্মী ঠা 

প্রতি পুনরায় প্রসন্ননয়নে চাহিয়া! দেখিলেন। তিনি উৎকোচ প্রদানেই লন বা 

সম্রাটের দয়াবলেই হউক, পুনরায় স্বপদে প্রতিষিত হইয়া হত মান ও ধনরাশির 
উদ্ধারে কৃত কাঁধ্য হইলেন । অনে কগুলি প্রধান প্রধুন আমীর ওমরাও তাহার 

সঁচায় হইয়া উঠিলেন। সকলেই ইতরাজের প্রতি সমান অনাদর প্রকাশ করিতে 

লাগিলেন । কেবল হ কিন্ল(13%51078)যে তাহাদের বিষনয়নে পতিত হইলেন, 

এমন নহে-সমন্ত ইংরাজ জাতির প্রতিই ঠাহাদের বিদ্বেষ প্রবৃত্তি প্রবল হই! 

উঠিল ।সকলেই একবাক্যে ইংরাজবাণিজ্য লোশপের চেষ্ট। করিছে লাগিলেন । 

সকলেই জানেন যে,জাহাঙ্গীর অতিশর অপস ছিলেন। তিনি বড় লোকের 
সুখে যখন বাহ] শুনিতেন তখনই তাহাতে ঞ্ুব বিশ্বাস করিয়া বসিয়া থাটিতেন। 

সত্যাসত্য পর্যবেক্ষণের কিছুমাত্র নিজে চেষ্টা করিতেন না।.জাশাঙ্গীরের এহী 

প্রকার অলস প্র্কৃতি উপরোক্ত ইংরাঙ্গ দ্বেষীদিগের বাসনা মিদ্ধির পক্ষে 

নিতাস্ত অনূকূল হইল । তাহারা সকলে মীর সাহেবের সহিত মিলিয়া স্রাটের 

কর্খগোচর করিলেন যে, ইত্রাজদিগের প্রশ্রয়ে সম্রাটের বিশেষ অনিষ্ট সংসাধন 
হইতেছে । তাহার! একটি আশ্রয়স্থান (কেল্পা) নিন্মীণ করিবার চেষ্টা করিতে- 

ছেন ও তজ্জন্য অনেক গোলা গুলি, অস্ত্রশন্ত্র ও কামানাদি আনিয়া উপস্থিত 

করিয়াছেন । ইহাদিগকে অবাধে বাণিজ্য করিতে অহুজ্ঞা প্রদান করিলে, ইহারা 
হয় ত কালক্রমে সম্রাটের প্রতিযোগী অন্যান্য বিদেশীয় শক্তির সাহায্য গ্রহণ . 
করিয়া! তাহার বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইবেন। অতএব. যত শীঘ্র মোগলরাজ্যে 

ইংরাজবাণিজ্যের লোপ হয়, সম্রাটের পক্ষে ততই মঙ্প। এই প্রকার অন্ু- 

যোগ বস্তুত বিশেষ ফলোপধায়ক হইল, সম্রাট সত্যালত্য কিছুই অনুসন্ধান 
কাঁরিলেন না|: যখন. তাহার মঙ্গপকারীগণের মুখ হইতে. এই বাক্য উচ্চারিত ৃ 

হইয়াছে, খন: ষে উহা ষখার্থ তাহার আর দন্দেহ না । পতিমি: হকিন্দের 

প্রতি সমস্ত অনুরাগ ভুলিয়া গেলেন এবহ তৎক্ষণাক্ষীড লদগন্ভী রথ রিঘ্বোধিত 
হ্ইং ল “ইয়া, আর. মোগল-রাজ্যের কোন, স্থানে: স্থাবীনাভাবে কাণিঙা ও 

: ফি পারিবেন না।” ইহাতে মোকারেবের অভীগ্ট ও: বৈরসাধন: প্রবৃত্তি. 
ষম্যক্জূপে চ বিতার্থ হইল, ইংরাজ বাণিজ্যের মূলে অসহনীয় 'আধাততপড়িল, 

হকিন্সের স্বদেশে মান ও প্রহিপত্তি লাভের আশ! :লোপ হইল. এবং তিনিও : 

বিফল মনোরথ হইয। আগব1পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন /* : 

-* 5105 নু ]38 0৮05 6০ 1৩ ৮6315 0৫, 
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রর এখন এই সংবাদ, বিলাঁতে ঈষট ইত্ডিয়! কোন্াদির বাটি হইত, 
টি তাহারা সাচিশয় বিচলিত হই উঠিলেন। 'ভাবতের সহিত, বাণিজ্য: র্ 

...অন্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহাদের প্রচুর লাভ হইতেছিল এবং এই বাণিজ্য 

... ক্রমে আরও বর্ধিত" ও দুঃমূল হইলে তীহাদের অর্থাগম যে উত্তরোস্তর বন্ধিত, 
২. হইতে থাকিবে। এই আশায় তাহারা প্রফুললচিত্বে কালযাপন বরিষ্জ 
ছিলেন । কিন্তু এ সংবাদে তাহাদের সে মোহ অপনীত হইল ডু. 
. ভাহারা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নিতান্ত. বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মধ্যে 
.. মধ্যে আরও অত্যাচারের কথা ভারত হইতে ভাহদের নিকট উপস্থিত, হইতে | 

লাগিল ও তাহারাও ব্যস্তসমন্ত হইয়। আশ প্রতীকারের কোন উপায়াহ্ন্ধান 
_. করিতে, লাগিলেন।: ১৫৯৯ খুঃ অব্ষের প্রথমে ঈষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানি প্রথম 

স্থাপিত হয় ও তাহার কিছুকাল পরহইতেই এই কোম্পানি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
ভারতের সহিত বাণিজ্য কাধ্যে "লিপ্ত হন। . বাণিজ্যে তাঁহাদের বিশেষ 
ধনাগম হুঈতে লাগিল। তাহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি. ভারতেম্ 

:. সহিত তাহারা অব্যাহত বাণিক্ধ্য চালাইতে". পারেন, 'তাহা: হইলে 

১ ্, এক্ষণে আমেরিকা! ভ্রশ্থণে তা শতগুণে পর্ির্ 

অন্যান্য দেশের ষখিত বাণিজ্য তীছাদের না করিলেও চলিবে ।. কিন্ত 

_ভাক্রতে যে ঘটনা! উপস্থিত, তাহাতে, বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ আকাশ নিতাক্। 
_'অন্ধকারময় বলির তাহাদের উপলক্ি হইতেলাগিল ॥ কালে যে এই মেহরাশি | 
্ একত্রিত হুইঘ্ব ভীষণ ঝটিকা উখিত করিবে, তাহার ইহ দিব্য চক্ষে দেখিতে 

_ লাগিলেন .. মধ্যে, মধ্যে ভারত হইতে বিবিধ প্রকারের অত্যাচারের, ক্থা 
সম্মুধে উপস্থিত হইয়৷ বিভীষিকা! প্রদর্শন করিতে লাগিল), এই সমস, ছ্ণ 

. উনার প্রতিরিধানাথে তাহীরা', একা উপযুক্ত লোৌরক অন্বেষণ ব রি 
'.. লাগিলেন। সরু টমাস্রো ঠিক সসই সময়ে "আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া. 
রি ইৎলগডে- ফিরিয়া, আসিয়াছেনণ': রো সাহেরের ভ্রমশ- প্রতি অতিশয় রর 

ছিল, বদ্ধিত হইয়া উঠিয়াছেনপ 
.. হিনিও ভ্রমণের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। বহুকাল হইতে যোগল-রাখো 
..:09:০86 86০৪৭))পরশ্বধ্য প্রভৃতির বিষর তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন ও: ৮ র্ 
-, জঙ্গে সঙ্গে তাহার ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা সাতিশয় পরিবন্ধিত হ্ সাকার 
“২ ভারত-সম্রাটের স্বর্ণময় সন্ত, মথিখচি ত ছাদ, বছমূল্য বন্ত অঙিত “অভীক 
এ. ও নানাবিধ বহুমুল্য মণিখচিত, শ্ণমিত ছ্যত্ময় সিংহাসন ও. খন্যানা 

রং দাদাপ্রফার ভারভীয় ধধ্যাদি তখুন' আরব্য উপন্যাসের গরের নয ই: 



 সর্টমাস্ রো দে 4. রি ২৯৫ 

তীক্ জন সাধারণের অনোরগক- ছিল। : কঃ নি ফাকি প্রচারিত 
লিপিুলি : ও পুস্তকাবলী পাঠে সাতিশয় কৌতুহল: পরবশ হইয়া জুঘোগ 

প্রতীক্ষা করিতেছিলেন | -ঈদষ্ট ইত্তিষা কোম্পানি এই. মহৎ, কার্ষেযের 

উপযুক্ত অন্য কোন লোক না. পাইয়া রো কেই সম্মা নর সহিত আহ্বান; 
করিলেন। হো? সাহেবও বুদ্ধিমানের ন্যায় ট্রি পরি ত্যাগ করিতে নাই” 

ভাঁবিয়। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন | | 

বর্ণনীয় বিষয় ছাড়িয়া! আমর] ইহার সহিত ই অন্যান্য ছুই রা কথা 
বলিব। তখন ইহরাজগণ ভারতে কি প্রকার অত্যাচার সহ করিতেন ও 

তাঁহাতে তীহাদের কতদুর অন্থৃবিধা হইত, এতৎ সব্ধন্ধে পাঠক মহোদয়কে, 
দুই একটি কথা বলিব। ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর" প্রথম স্থাপনাবধিই যে 
ভারতের সহিত তাহার! বাণিক্য কার্ধে লিগ হইয়াছেন, ঈহা! আমরা, পূর্বেই 

উল্লেখ করিয়াছি । স্থানীর শাসনকর্তা ও সম্রাটের অন্ুমতি লইয়া সাধ্যমতে 

তাঁহার|.তংকালে সমুদ্রের উপকূলে ছই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্যাবাস স্থাপন 

বরিয়াছিলেন। অধিকস্ত স্থুরাট নগর তৎকালে সমগ্র ভারত মধ্যে প্রধান 
বন্দর ছিল । স্থরাঁটের সমুদ্ধিও যে তৎকালীন অনান্য নগরী. আপেক্ষ! সর্ধ্বা- 

পেক্ষা' অধিক ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে): ইতরাজ 
এই" সুরাটে প্রধান আড্ডা স্থাপন করিলেন । শুরা সম্রাটের অধিকৃত 

ও সমুদ্রের বিশেষ সু বিধাজনক স্থানে সংস্থাপিত বলিয়া! সকল জাতীয় বণিঃ 
কেরাই এইখানে বাণিজ্য দ্রব্যাদি অবতরণ করাইরা বিক্রয় করিতেন ।. 

এই সথরাটে সঙাটেনর এত অধিক ধনাগম হইত, 'ষে প্রতি. বৎসর নরাব, 
সাহেব ও. অন্যান্য রাজকীয় কর্মচারীর - যথেষ্ট লাভ. হইয়াও কাজ 

সরকারে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা প্রেরিত হইভ। ইতরাজের বাশিজা দি 
অধিক যুল্যে বিক্রীত. হইভ।. আজও. যেমন ইংরাজ রী কাচ প্রভাতি 
চাকচিক্যময়:-জব্যাঞ্ি দিপা ভারতের বক্ষশোরীঃ কর, চধনররাদি... লইয়া 
যাঈতেছেন; প্রায় ছুই শত রৎসর পুর্বে তাহারা ঠিক' সেইরূপ করিতেন । 
জাহাজ ভরিয়া! বন্দুক, তরবারি, ছুরী, কীচি ও'অন্যান্য আ্ানাবিধ:চাকডিজামন্ 
অন্ত্রশাদি দেশীয় মহাজলদিগকে প্রদান করিয়া তদ্ধিনিময়ে : তাক. জাল, 
অপরিস্কত-ন্বর্ণ,. হীরক,..নুক্তা, রেশমীবন্ত্র, রেশম, ও নানাবর্ণের বহ্ষূল্য 
প্রন্তরাদি লইয়া! যাইতেন+-. ইংলগ্ডে. গিগ এই সকল ব্রব্য..ছিগুণ মূল্যে 
লর্ড গ্রসৃতি. .সন্বান্ত সঙ্গীদারবিগের -দিকউ:.:৪. রাজার...নিকট বিক্রম 



কাঁরিতেন।: তইকালে। উইপ্লোজের য়া 

হক, ব্ীবন |. 
বযাদিরও ভারতে বিশেষ হদদর 

. _এছিল। নানাবিধ অস্ব্ব শস্তের ব্যবহার, তখন সাধারণের মধ্যে বিশেষ-: 
রঃ কূপ প্রচলিত ছিল3 তখন সাধারণ লোকের ান্সরক্ষার্থ অনেক, জময়ে 
জা স্তর রাখিবার “প্রয়োজন হইত। এখনকার ন্যায় তখন কিছু অস্ত্র 
.. আইন প্রচলিত ছিল না। ক্ৃতরাৎ ইংরাজদের এই সকল অস্ত্র শত্ত দেশীয় 
_.. মহাজনের! কিনিয়| লইয়া উচিত মুল্যে বিক্রয় করিত এবং মধ্যে মধ্যে 
উৎকৃষ্ট অস্ত্রীবলী বাছিয়া বাছিয়! সন্তরাটুকে বিক্রয় করা হইত. যদিও তখন 

গম্মাটের অন্ত্রাদি নির্মাণের উপযুক্ত কারখান। ছিল তথাপি তাহাতে কেবল 
 তীহার ব্যবগার্ধ্য দ্রব্য সমূহই প্রস্তত হইত এখং যাহা উদ্ত্ হইত তাহাতৈ 

[ সকশের কুলাইত না। কাঙ্গেই ইংরাজের অনত্শস্াদি প্রথমত . চাঁক- 
চিক্যতার গুণে, দ্বিতীয়ত মুল্যের স্বল্পতা অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইত. 

কয়েক বৎসর ধরিরা তাহারা (72996 [731 0০201%য) এই প্রকারে.বাণিজা 

করিয়া, আমিতেছিলেন। কিন মীর মোকারেবের সহিত হকিদ্সের বিবাদের 
সত্রপাত হওয়াতে ইংশীজের আর শে রহিল না। যথোপযুক্ত শুক্ক প্রদান ্  

| করিয়া ষে তাহার নিষ্কৃতি পাঈতেন এমত নহে, কখন কখনও রা ইচ্ছা 

বা রি অব্যাদি জি কিরেন এরৎ কখনও জাহাজ 
| আসিয়া বন্দরে লাগছে প্রাদেশিক শাসনকর্তা (নবাব) দলবল লইয়! জাহা- 

. জন্থভ্রব্যাদ্দি পরিদর্শন করিতে যাঈতেন ও নানা প্রকার, অত্যাচার 
এ করিয়া তাহাদের ইৎরাজ প্রতিহিংসাবৃতি চরিতার্থ কর্িতেন। (কোন ব্য রঃ 

সেই প্রী্দেশিক শাসনকর্তার চক্ষে সুন্দর লাগিলে তিনি হয়ত বলপূর্ব্ক. 
তাহা গ্রহণ করিতেন, না হয় 4: ল্য.দিব” এই রুথা বলিয়া লইয়া বাইতেল। 1. 

পা পরে হয় ত মূল্য দিবার নামণ্ড ু খাগরে আনিতেন না! যদিও মিতা. 
ভদ্রতার অন্থুরোধে মূল্য নিষ্ইতন, তাহাতে বণিকদিগের লাভ না হইয়া সমার্-, | 
পে লৌকদান হইত। ইংরাজ কর্মচারীরা অন্ধুনয় বিনয় করিপে তিন্নি 
এ অতাহাতে: বধির হইয়া থাকতেন) আত্াচার- পীড়িতদিগের অভিযোগ 
্ কারার উপার ছিল না। কাহার কাছে অভিষোগ করিবেন, হিনি 

রি নক 'তিনি। ভক্ষক; আবরার সম্রাটের কাছে গিয়া সাক্ষাৎ -লাভ - করা 
1 বড় ছরহ ব্যাপার ছিল। ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎকার হইলেও ঠিনি, অন্িৎ 

'যোগে কর্ণপাত করিতেন ন1। : আবার কখন বরনও ব1... বাণিজ্য, 



স্টল রো
?র দৌন্তা। ।. 

| ২৭ রি 

র্যা লগ হইতে, নগরা্তরে জয় যাইবার জন্য অতিরিক শুক 

দিতে হইত | ইহাতে তাঁহাদিগকে ঘাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত ও উৎপীড়িত 

হইতে হইত। তখনকার এই নিয়ম ছিল যে সমুক্ধে যদি কোন বাণিজ্য 
জাহাজ মগ্ন হইত, তাহ! হই'লে তাহার দ্রব্যজার্ত সম্রাট, সরকারে নীত 
হইত। যন্দ কোন ইংরাঁজ বণিকের জাহাজ উপকূলে লা সমুদ্রে মগ্ হইত, 
তবে ছুর্ভাগ্য বশত এই নিয়মের অধীন হইয়া দেই হতভাগ্য বণিকের 

সর্বস্ব সমুদ্রোপ্ধৃত হইয়া সম্রাট, সরকারে নীত হইত। এই প্রকার 
নানাবিধ অত্যাচার চতুর্দিকে তাহাদিগকে ঘেরিয়! ফেপিয়াছিল। এই 

প্রকার অসহনীয় অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী টমাস 
রোকে ভারতবর্ষে মোগল সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিবার উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। সামান্য কোম্পানীর নামে দূত পাঠাইলে হয় ৮ 
সম্রাট গ্রাহ্য করিবেন না, এই ভাবিয়া! তাহারা রাজা জেম্সকে অন্থুরোধ 

করিয়া তাহার নিজ নামে দূত পাঠাইতে অনুরোধ করাতে রাজা জেমজ্ 
সম্মতি প্রদান করিলেন। ভারতের ইংরাজদিগের উপর যে সমস্ত অত্যাচার 

হয়, তাহ! বিধিবদ্ধ করিয়! তাহার প্রতিবিধানের জন্য রাজ একখানি অন 

রোধ পত্র সাক্ষরিত করিয়া দিলেন। গুভদিনে ইংলগাধিপের প্রধান দূত 

(0০5 4055535408) মোগল সম্রাটের নামে অন্থরোধ পত্র ও তাহার জন্য - ০ 

নানাবিধ বিলাতি উপঢৌকন, লইয়া বিশেষ সমারোহের সহিত হাট বন্দরে রা 
--১৬১৫ খৃঃ আবে উপস্থিত হন। 

স্ুরাটে অতি সমারোহের সহিত ইংলত্ীয় রাজ. দূত অবতরণ করিলেন রি রঃ 
নদীতে যে মমন্তযুজাহাঞ্ ছিল, ত্র পতাকাদি ও পুশ্পমাগার তাহার, লক্মা-.... 
নার্থে তাহা অবিকারীরিগের দ্বারা স্ুঙ্জিত হইল। তাহার সক্ানার্থ- ঘন 

“খন তোপধ্বনি. হইতে লাগিল । . এবং জধারণ সদাগর, কাণ্ডে ও... 

পরান্থ অশীতি জন অস্ত্রধারী পক শ্ররেণীবন্ধরূপে দণ্ডায়মান হই .. 
তাহাকে - ষন্মানের সহিত গ্রহণ করিল। নবাবের কম্ধচারীরা ইংল- 

তীয় রাজদুততকে প্রকাশ্য সভায় সন্মান প্রদর্শন পূর্বক গ্রহণ করিলেন। 
রোর সমভিব্যাহারী লোকদিগের রব্যাদিও এমন কি জন্াটের উপ- 
চৌকনাদি, রী পর্য্যস্ত মোগল-কশ্মচারীরা পূর্ব প্রথাহুসায়ে খুপিয়! দেখিতে 

লাগিবেন।. তীহায রোর শিষেধ বাক্য গ্রাহ্য করিলেন নাঁ।, 



1 নবজীবন 3, 

0 এরা সাহেবের থাকিবার জন্য জরা 'নগরে ক একটি নি ভবন 
টপ দেওয়া হইল। স্ উমান্। কো পরায় একমাস হরিযা হগটে বান 
করতে লাগিলেন। : 7 
5. বাঁদসাহ এই সময়ে "বাষু পরিবর্থন জন্য আজনীরে অবস্থান নিত 

ছিলেন, স্ৃতরাৎ রাজধানী আগরা হইতে আজমীরে উঠিয়া আসিয়াছিল । 
এই সংবাদ রো'র কর্ণগৌচর হুইবামাত্র তিনি বিমল আনন্দনীরে মগ্র হইলেন। 
রি আগ্রা গিয়া সমস্ত বাঁধা বিপত্তি, অতিক্রম করত সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা 

.., যে অতিশয় ছুরহ ব্যাপার, ইহা তিনি, বিশেষরূপে হবাদযবঙ্ষম করিয়াছিলেন ] 
1 মোগল কর্ণচারিরা তাহার যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিতে প্রতিক্রত 
থাকাতে রো এতদিন তাহাদের অপেক্ষায় কালযাঁপন করিতেছিলেন . 'কিন্ত 

এক মাঁসকাল বৃথা গত হইয়া যাওয়াতে, ও তাহারা তাহার সাছাষ্যে শিথিল 

প্রযত্ব হওয়াতে,তি তিনি অতিশয় চিস্তিত হইলেন, । অবশেষে নিরুপায় হইয়া সেই 

কর্মচারিদিগকে পুন পুন এই বিষয়ে উত্যক্ত করাতে, তাহারা তাহার 

আজমীর গমনের জন্য যানবাহনাদি ২ সংগ্রহ করিয়! দিল_ রো উপযুক্ত স সময়ে 
2 যাত্রা করিলেন। : 
১ এই সময়ের বুরহানপুর সমাটের প্রধান সেলানিবেশ স্থান ছিল।, কার 
_. পাঁরবেজ এই সমস্ত সেনার অধিনায়ক হইয়া এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান 
ত 3 করিতেছিলেন। সুরাট হইতে, ছুই শত পঞ্চাশ ক্রোশ পথ. নির্বিদব 

অতিক্রম করিয়া রোঁ-সাহেব, বুরহানপুরে উপস্থিত, হইলে-_কুমার পারবেজের 
সহিত তাহার সাক্ষাঁতেচ্ছা সবিশেষ প্রবল হইয়া উঠিল.। রো-_উপযু, 
অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। : _বুরহানপুরে উপস্থিত হইলে-_-একজন 

_কৌতোয়াল আসিয়া কুমার পারবেলের অগুক্তা জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে কহিল, 
যে. তিনি তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাধী। রো এই সংবাদে 

আন নীতিবিলম্ে পারবেজের সভায় যাইবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাঁগিলেন। 

উপচৌকনাদি প্রদান হারা াহাকে অঙ্থকুলে আনিতে পারিলে, তাহার আজ- 
মীর গমনের ও কোম্পানীর বাণিজ্য কার্যের অশেষ স্থবিধা হইবে-_াবিয়া 
তিনি কতকগুলি উপহার ব্য সঙ্গে লইয়া কুমারের: সভাগৃহ উদ্দেশে 
চলিলেন। তাহার সম্মানের জন্য পথ পার্খে, একদল অশ্বারোহী অবস্থান 
করিতেছিল । রো-সভাভবনে . উপস্থিত হই তীহাকে - (পারে) 
সথাবিহিত অভিবাদন করিয়া তৎকর্কৃত আদিষ্ট হইয়া অদূরে উপবিষ্ট হইলেন! 



সরু টমাস রো? দৌত্যি চি পয. 
উাহাদের মধ্যে বিভাহীর সাহায্যে নানাবিধ কথোপকথন জমিতে লাগিল। রি 
কুমার. অতিশয় অন্বষ্ট হইয়া বুরহানপুরে : ইতরাজ বাণিজ্য. বিস্তার... 
করিবার অস্কুমৃতি দিলেন ও, যো্র শরীর ও সম্পত্তি, রক্ষা করিবার জন্য. 
ও তীহাকে আজমীরে লইয়া! যাইবার জন্য বিংশতি জল শরীররক্ষক দান 
করিয়া ইংলততীগ রাজনৃতকে সন্মানে বিদায় দিলেন। রা 

এক মাসের পর--সেই ছু ছুরধিগম্য ও বিপজ্জনক "পথ অতিবাহন করিয়া 
রো সাহেব, ১৬১৫ খুঃ আঅব্দ ২৩শে ডিসেম্বর নির্বিদ্ব আজমীরে উপস্থিত, 

হইলেন। তিনি পর বৎসর ১*ই জানুয়ারিতে সআজাটের ষহিত সাক্ষাৎ 
লাভার্থ প্রথম গমন.করেন। 

রো'র অনৃষ্ট নিতাস্ত হুপ্রসন্ন বলিয়া তিনি প্রথম রা সমাটের করুণা- | 
নয়নে পতিত হুন। রো! সাহসে বুক বাধিয়। দলবল পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাট. 
দরবারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন স্ুপ্রশস্ত সভা ভবনের উচ্চতম 
স্থলে তারতবর্ষের সম্রাট, উপবিষ্ট রহিয়াছেন। নানাবিধ মণি-খচিত, 
ুক্া-বিনির্মিত সিংহাসন, বহুমূল্য পারস্য দেশীয় গালিচার উপর সংস্থাপিত 
হইয়া সম্রাটের ভার বহন করিতেছে । সিংহাঁসনের চতুর্দিক হইতে 

উত্থিত চারিটি স্থবর্ণ দণ্ডের উপর, মণিখচিত চন্দ্রাতপ ঝকমক করিয়া | 
দোহুল্যমান হইতেছে! সত্রাটের ছুই পার্থ সেই উন্নত স্থানের (18500) 
উপরে রাজপুত্র ও উচ্চপদস্থ নৃপতিগণ বহুমুল্য বসনে শোভিত, হই রা 
অবস্থান করিতেছেন। তাহার ছ্ই হাত নীচে আমীর ওমরাহগণ. আনার 
রূপে সজ্জিত হইয়া, সম্রাট, সদনে, উপস্থিত রহিয়াছেন। তাহার ছ্ই 
হস্ত নীচে. রাজ্যন্থ বন্ধিযু ও ক্ষমতাশীল প্রজাবর্গের নির্দিষ্ট স্থান। তনলিযে 
সাধারণ প্রজাবর্গ অবস্থান করিতেছে। রে? এই দৃশ্য. দেখিয়া অতিশয়, মোহিত. 
ও স্তভিত হইলেন। . উক্ত দিবস (১০ই জান্ু্লারি ১৬১৬ খু) তিনি: বিলাতে রর 
ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানিকে যে প্র. লিখিয়াছিবেন: তাহাতে লিখিত, আছে. - 
যে--“"মোগল রাজের সভাকে ল্গুনস্থ একটি সর্বপ্রধান নাট্যশালার সহিত মি 
তুলনা করা যাইতে পারে ॥ সম্রাট, যেস্ুলে বসিয়াছেন তাহাকে 

রক্ষমঞ্চ বলা 

. খাইতে পারে। আমীর.ওমরধহ ও বাদসাহ যেন বহুমুল্য পরিচ্ছদ স্বসজ্দিত | 
হুইয়! অভিনয় করিতেছেন,এবং সর্বানিয়্ছ সাঁধারণ প্রজাবর্ণ. যেন দর্শক মগ্ডরী- 

রূপে অবস্থান করিতৈছে ॥ ইংলগডের রাগ নাট্যশালায় গমন.করিলে সেইদিন; 

যেমন তাহার-শৌভা হইঞজা থাকে,মোগল-সভার শোভা চির্রকালই সেইরূপ ৮৮ 



রি কা . নবজীবন |. 1. 

রর রো সাহের প্রচলিত নিয়; মাহদারে,, সাই? তিনবার তিবাদন কা 

ক সাহার নিকট উপস্থিত হইলেন | পুর্ব কথিত উচ্চ ও নিয়স্থলগুলি তর ক্র 
রঃ : অধিরোহ্নী দ্বারা সংযুক্ত ছিল। রো, প্রত্যেক অধিরোহণীর নিকট উপস্থিত্ " 
| টু রি হইয়া মন্তকাবনত.করিয়া সম্রাটকে সম্মান-প্রদর্শন করিলেন ।. অদুরে তাহার রর 
ক বসিবার জন্য স্থল নির্দিষ্ট হইল | দ্বিভাষীর দ্বারা তাহাদের নানাবিধ কথোপ- 
রর রঃ কথন চলিতে লাগিল ! ইতিমধ্যে রো উপঢৌকন ্রব্যগুলি সযত্বে সম্রাট, | 

_. সমক্ষে রক্ষা করিলেন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে পিয়ানোর ন্যায় যে 
: বাদ্য বস্ত্র ছিল-_তাহ! স্জাটের আদেশ ক্রমে, তাহার কৌতূহল নিবারণার্থ 
রো সাহেবের একজন সঙ্গী বাজাইতে লাগিলেন। বিলাতি শকটখানি, 

বিলাস-প্রিয় সন্ত্রাট, নিজে, উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে অসম্মত হইয়া 

- একজন পার্শচরকে দেখিতে বলিলেন, সে আসিয়া, তাহার নিকট যথাযথ. 

_ বর্ণন করিয়া, তাহার সন্তোষ সাধন করিল। যদিও সম্রাট এই সকল দ্রব্য 
পাইয়া ইংলগাঁধিপের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ব'দও রো সাহেবকে তিনি 
যতদুর সক্বোষ দেখাইতে পারা যায়, তাহা দেখাইয়াছিলেন, তথাপি [ও 

_ ইংলগাধিপ, মনিমুক্তাদি প্রেরণ করেন নাই বলিয়া! একজন সভাসদের কাছে: 
দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর জানিতেন না থে ভারতবর্ষ ভিন্ন 
আর কোথাও এমন মণিমুক্তা জন্মে না। আর মণিমুক্তাদি ভারত হইতে 
্ ৮৬৮ জিনিশ ভারতে, আমদানির জিনিশ নহে। রা 
রো সাহেব প্রথম দিবসেই সম্রাটকে রাজা জেম্সের অহথরোধ পত্র ও ৪লিপি [ও 

রা প্রমান: করিয়াছিলেন। সেই ইংরাজী লিপির অনুবাদও তাহার সহিত 
. সংযুক্ত ছিল. জাহাঙ্গীর ভরব্যাদি পাইয়া যেমন সন্থষ্ট হইয়াছিলেন, এই... 
লিপি দৃষ্টেও তব্রপ সুখী হইলেন, বিদেশীয় দত, এইবূপে, জাহালীরের.. 
সভার, যতদুর সম্মান লাভ ক্রিতে হয় তাহা করিয়াছিলেন।, ভারত সমাট 
.  রো'কে লক্ষ্য করিয়া, বলিয়াছিলেন যে “ছাপার ন্যাস্, কোন ০ 
াবহতূও এতদুর আদৃত ও সঙ্কারির হল নাই | রে! সেই দিবসের ম মত টা নে 

লাভ  পর্যযজ তাহাকে নিও প্রাসারে থাকিতে লাই ৭ অন ঠা নর কানে লে ১ 
রঃ ফি রে। নত্রতার. সহিত সে অন্থুরে রাধ কাটাই ) 3 ্ে ৭ র্ 
ৃ ব্রক্ষণে টমাস, রোর কথিত কা নৌর, আহরণ খাম 
স্ছা প্র চিত্র আমরা পাঠকবাগের বর মন্মুথে ধরিব।.. 



4 সরু1 টমাস রো? দৌঁত। রর হও 

্ বার : এরাদাদ চারিদিকে অত্যু্চ পরার মালা কারা বিশেষরপ - | 
পরিবেষ্টিত ছিল।. দ্বার অতিক্রম করিয়! সভাভবনে উপস্থিত, হইলে. | 

তাহার দক্ষিণ দিকে একটি দ্বার পরিদৃশ্যমান হয়। এই দঘবার দিয়া গোসল 
খানা গ্সোনাগার) যাইবার পথ। গোসলখানা ঠিক সভাগৃছের পার্েই ্ 
গ্বাপিত। এই স্থানে একটি বহুমূল্য প্রস্তর রচিত সুন্দর স্গানাগার আঁছে। 
গোসলখানা যে কেবল শ্নানের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা নহে । প্রতিদিবস রাত্রে, 

রাজকার্য্যাবসানের পর সম্রাট ,নগরস্থ সন্তান্ত আমীর ওমরাহ ও সভাদদগণকে 

নিমন্ত্রণ করেন। একটি নিক্মিত সময়ে তাহারা এইস্থানে উপস্থিত .হইলে 

মদ্যপান আর্ত হইয়া থাকে । আকবগের জীবিতাবস্থায় কেহই এই গোসল- 
খানার ভিতর মদ্যের নাম পরাস্ত করিতে পাঁরিতেন না-এই নিয়ম বস্তাত 

ব্ুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীর নিতান্ত শ্বেচ্ছাচারিতার 
বশবর্তী হইয়া অধিকাংশ সময় এ নিয়ম মানিতেন না। রো সাহেব 
তাহার পুস্তকের একগ্লে লিখিয়াছেন-_“একদিন সমস্ত আমীর ওম- 

রাই এই গোসলখানার সমবেত হইয়াছেন, সম্রাট অন্থজ্ঞা প্রদান করি- 
ধেন। “মদ্যপান আরম্ত হউক” সকলেই আনন্দে বিহ্বল হুইয়। মদ্যপান 
করিতে আরভ্ত করিলেন; পরক্ষণেই সম্রাট মদ্দিরা তেজে উন্মত্ত হইয়া . 
বলিয়! উঠিলেন, '€ে মদ্যপানের আজ্ঞা দিল-_”: বলিয়া উচ্চপদস্থ আমীর 
ওমরাহদিগকে অপমান বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; আমি তাহ! দেখিয়! রা 

ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলাম” । রোপ্রতি রজনীতেই এই গৌসলখানাক়্ উপ"... 
স্থিত হুইতেন; এই স্থলে সঞ্রাটের সহিত তীহায় নান! বিষয়েকখোপকথন হইত। . | র্ 

রাজনভাম্ব যে সকল বিষয়ে মনোভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব সয়াট সেই. সকল... 
বিষয়ে উদাস রৌকে এই.স্থানে জিজ্ঞাসা করিতেন। থে উদেন্ত সাধনার এ 
রো] সাহেব, মোগলরাজের, এত উপাসন! করিতেছিলেন, সে. বধ 
প্রসঙ্গই হাট কর্তৃক উখ্যাপিত হইত না); এক, ছিন কথাক্রমে বিলাতি 

্য়ের কোন... 

ঘোটকের কথা মনে হওয়াতে সম্রাট রোকে তাহার জন্য ইংলগুজাত কয়ে . 

টি খোট্ক. আনাইতে অন্থরোধ করেন। রে! তদ্বিযয়ে আপত্তি উত্থাপন :. 
করিয়া বলেন_ে “ষে স্থল-পখে আনিতে গেলে বন্ধ অন্গুবিধা--কারণ ইউরোগে মা 

এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে-_এবং জলপথে বদিও উপায় আছে, তথাপি 
তাহা অনায়াস সাধ্য নহে, কারণ ইউরোপ হইতে: ভারতে : আপিত্ে. 
অনেক বিলম্ব ও. ঝটিকা ছোগ করিতে হইবে সুতরাং এই পরেও গ্োটক ৃ  



রা 

২ ই২২-০0. . নব জীবন | 

আসা মং অসম্ভব, রমা নি হইবার পাত্র নহেন-_ভিনি গে (ভোদা, 
এলাচ চট বোড়া একাবাবে পাঠাইও। . তাহাদের মধ্যে একটি যদি, জীবিত. 

২ খাকে। ত আমি তাহাকে, খাওয়াইয়া, দাওয়াই! ব্যবহারোপষোগী করিয়া. 

নি জইব।”। রে] সম্রাটের অনুরোধ এড়াইতে না পারিরা স্বদেশে এইজন্য পত্র 

রর লেখেন । এই প্রকারে ত্বাহার সহিত অন্যান্য নান! বিষয়ে কথা উপস্থিত 

হইত, কিন্ত কাজের কথ! ভ্রমেও উখিত হইত না। রে! নিরস্ত হইবার 

পাত্র নহেন, তিনি অন্য উপায় অবলহ্বন করিলেন। অন্য সময়ে সম্রাটের. 
সহিত তাহার সুবিধামত সাক্ষাৎ হইত না।__প্রাতে অত্রাটি, বাতায়নে 
বসিতেন ১ এই স্থানে বসিয়া তিনি নিয়স্থ সমস্ত কাধ্য ভাল করিয়া দেখিতে [ও 
পাইতেন। বাতাক়্নের মদুরে_ নিয়ে প্রশস্ত ক্ষেত্রে, গ্রজাবর্গ উপস্থিত হইয়া 
প্রতিদিন তাহাকে আবেদন ও অভিযোগপত্র দিতেন ও সময়ে. সময়ে আমীর 
ওমরাহগণ উপহার দ্রব্য দিশা সম্রাটকে দর্শন করিতেন। সাধারণের পক্ষে 
রাজসন্দর্শনের এই প্রধান ও সুবিধাজনক সময়। প্রজাদিগের সহিত কার্য 

| শেষ. হইলে সৈন্যদিগের সমাবেশ-শিক্ষা (১8750০) ও হস্তী অশ্ব এভূতির | 

| সমাবেশ, শিক্ষা দেখিতেন। নয্বটা বা দশটার সময় প্রাতরাশ শেষ করিয়া 

বেগম মহলে প্রবেশ করত তাহাদের দ্বারা পরিসেধিত হইয়া একটু নিদ্রা 

দিতেন। একদিন বাতায়নে রোসাঁহেৰ দুইটি বেগম সাহেবকে দেখিয়াঁছিলেন । 

- তিনি তাহার পত্রে লিখিরাছেন_-যে “এ প্রকার রূপমাধুরী আমি কখনও 
নিরীক্ষণ ক্রি নাই । একদিন আমি : .বাতায়নপথে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎলাত | 

মানসে গ্িয়াছিলাম, ছুইটি অক্ষ্যম্পশ্যরূপা রূপসী বাতায়ন, নিকটে পার্থ 

'প্রয়দা ছিন্ন করিয়! আমাকে কৌতৃছলের সহিত, দেখিতেছি লেন। হ্ঠা, 

৮ তাসে সেই পরদা ঈষৎ দোছুল্যামান ছওয়াতে--আনি ত হাদের: “মুখমগুল। 

* দেখিতে পাইয়াছিলাম__তাহাত দের: বর্ণ অতি গৌরবর্ণ:ও.এক কথায় তাহারা 
.গ্বেখিতে অতি সুন্দরী মত্তকের উপর, সেই ভ্রমরক্ষ্ণ কেশরাজির উপর 
অনেকগুলি হীরকখণ্ড, শোভিতেছে-কর্থে নানাবিধ অলঙ্কার ছুলিতেছে।:.. 
. বুহমূল্য বনে তাহাদের মস্তকের; 'অন্ুভাগ আবৃত রহিয়াছে। তাহারা 
রঙ হর. আমাকে দেখিতে দমাটের অনুমতি পাইয়াছিলেন-_ স্মামার বোধ, 

্ হয় এই. ছুইটির মধ্যে অকটি মুরমহল:/ সম্রাট বাতায়ন ত্যাগ করিবামান্র 

; সেইটি তাহার পশ্চাতবর্তী হইল 1৮. 
-মধ্যাহকালে নিজা হইতে উহিক্া আসিয়া (জাহাদীর জানালায় বমি 



স্ উমাল। রো দেন . ২০৫৩, পু 

পিছ ব্যাধি ড়া দেখিতেম। | এবং বেলা ৩৪. টকা সমন্ন সভায় ্  

উপস্থিত হুইয় রাজকার্ধ্য করিতেন। এ-সময়ে কাজের এত ভিড়.হইত, ষে 
কোন' কথা পাড়িবার যো ছিল না। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রো, বিলাতে 

আর কতকগুলি উপঢৌকন পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। জাহানীরকে 
সন্তষট করিতে হইলে স্থুরা অধিক পরিমাণে চাই স্থতরাৎ তিনি এই বলিয়া! 

বিলাতে পত্র লেখেন- 925 1 1৪ 1)01106 27019 91000891867, 700৮: 

এ] 1 956::1899 0792) ৪০:90. 0: 07101008 85 0১9 1108 2)0. ৮05 10011)- 

098 89 ০? £50. আ06.. ক্ষ + * 015. (100 193. ৪৮৩: ৪11)02 -৪011916 

102 30026) 1 8000 0000 29 09810 000)96 109 জা] 05:20029 | 

6100009 11390. (1১9 11013956 19819 1) 0179979105. -* রেির অভিমত 

্রব্যাবলি আদ্ী়া উপস্থিত হইল। রো” এই দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিয়া 
উপযুক্ত সময়ে সআট.কে সেই নৃতন উপঢৌকনগুলি প্রদান করিলেম । এবার 
কার উপঢৌকন মধ্যে অনেকগুলি চিত্র ছিল। সেই চিত্রগুলির মধ্যে এক 

খাঁনি চিত্র দেখিয়া সত্রাট অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিলেন। তাহাকে সাভ্তনা... করা . 
দায় হইয়া উঠিল। তিনি রো'র প্রতি ঘন ঘন রোষপূর্ণ কটাক্ষ পাত করিতে 
লাগিলেন। রো” স্তক্তিত ও তীত হইয়া কি উপায়ে পরিত্রাণ, পাইবেন 

তাহাই ভাবিতে: লাশিলেন। এই চিত্রে একটি. নুন্দরী রমণী. মূর্তি 

একটা বিকটাকার' দৈত্যকে নাকে ধরিয়া টায় লইয়া যাইতেছিল--. -. 

ইহা চিত্রিত. ছিল। সেই জুনারী মূর্তি প্রীসীয় দেবী, সৌন্দর্যের 
টযীকে লক্ষ্য করিয়া চিত্রিত- হইয়াছিল, রো. জানিতেন মাষে,.... 

৪, 
টি 

রঃ লষ্ করিয়া প্রস্তুত করা হইক্াছে। এই ক্কবর্ণ মুক্তিতে আমাকে লক্ষ্য করা .. 
'লামীন্য চিত্র হইতে এত বিশ্রাট ঘটিবে। ঙ্জাট বলিলেন এ চিত্র আমাকে 

হইয়াছে ও ঞ্ হ্্দরী মৃত্তি নূরজাহান। 1: 'আন্মি নৃরজাহানকে অত্যন্ত ভাল- 
বাসি গু. তাহার. বাধ্য বলিয়া, আমার প্রতি এইরূপ লক্ষ্য করা হউস়্াছে 13: 
কিছুতেই রো, সম্রাটকে বুঝাইতে পারিলেন নাঁষে এই চিত্রে কোন দুষ্যভাব :.. 
নাই । অবশেষে রো নিরুপায় হইয়া সেদিনকাঁর মত, প্রত্যাবর্থন. করিলেন । .. 
রর রা এট অন্যান্য সুভাসদবর্গের লাহায্যে সম্রাটকে এই প্রকার অবধাঁ অস্ত: ..: 

৫০৪০ পর চারের ৮০ 5 0 বৃ ০০যষ্ঞ্ঠ ই288180. 3. ঢা.. ূ 
01959 ৪ 1281095-00 659 00স 9 তায চি 028 8ম], . 



২ ২২৪ রি নবজীবন রা 

রি আন হইতে নিরন্ত করিবার টা; করবা, ধিক পরিমাণে ককতকার্্য হন রি 

ইঃ প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া রো যতশীপ্র কার্ধাসিদ্ধ করিয়া: 
মোগল-রাজ-সতা হইতে অবসর পাইতে পারেন, এইরূপ চেষ্টা করিতে 
_ লাগিলেন। একদিন দয়বারে সম্রাটকে তিনি ঈষ্ ইন্ডিয়া কোম্পানীর 
শ্রুতি বাণিজ্যের অন্নুরোধ-পত্র দিবার জন্য সবিনয়ে অন্থরোধ করিলেন। 
-. সম্রাট, ও ফারমানের সমস্ত আয়োজন করিয়া কি প্রকারে অন্ুরোধপত্র ও. 
“ ফারমান প্রস্বত হইবে ও কি প্রকরের সন্ধি করিতে রো+র ইচ্ছা-এই বিষয়ে 
. উমাস্ রো'র মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। রো সাহেব. কোম্পানীর দিকে 
_ জন্পূ্ণ টানিয়া৷ এক সন্ধিপত্র প্রস্তত করিলেন। ইংরাঁজঘ্বেষী আসফূর্থা, 

কুমার সাহজাহান ও অন্যান্য সতাসদ্বর্ তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হও- 

ম্মাতে রো সেইবার অকৃতকার্ধ্য হষ়েন । তৎপরে আসফ্থখকে এক বহ্মুল্য 

| হীরক উপহার প্রদানে সন্তষ্ট করিয়া ও পাকেগ্রকারে কুমার সাহঙাহানকে' 

বশে আনিয়া রে? সন্ধিপত্র প্রস্তুত করেন। সুবিধামত সম্রাট তাহাতে শীল- 

_ মোহর করিয়া দিলেন। সন্ধির প্রধান চুক্তিগুলির মধ্যে (১) ইংরাজদিগকে 
এ নিরাপদে, বাঙ্গলায় ও মোগলরাজ্যের স্বিধাজনক স্থানে বাঁণিজ্যাদি করিত্তে 
. দেওয়া হইবে--(২) তাহাদের প্রতি কোন শাসনকর্তা অযথা পীড়ন টি | 

রর পারিবেন না_(৩) তাহাদিগকে দ্রব্যাদি স্থানান্তর কষ্মিযার শুক দিতে হইবে 

না--৫) যে সকল শাসনকর্তা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবেন ত্তাস্থারা, 
_ সঙ্কট, কর্তৃক দণ্ডিত হইবেন__ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রধান ছিল। এই প্রকা,? 
- অনেক বাঁধা বিপত্তি সহ্য করিয়া! স্বীয় চতুরতা ও কার্য্যকুশলতা৷ গুণে টমর্টিদ 
রো কোম্প্রীনির কাধ্য সিদ্ধিকরত, রাজা জেম্দের পত্রের উত্তর লই টা 

স্বদেশে প্রস্থান করেন। দ্বদেশে, ম্মানের সহিত চিরকাল তিনি জীব 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। : 'আমরা আবশ্যক বিবেচনায় সমু বাজান, 
 €জমদকে যে পত্র লিখিক্লাছিলেন,, তাহার, (কিছদংশের সার মর পাঠক 
_ মহাশক্ষদের জন্য তুলিয়া দিতেছি) প্ৰখন মহারাজ এই: পু, পাঠার্থ, 
. প্রথম: খুলিবেন, আশা করি, আপনার অন্তঃকরণ ইহার ..মর্ধার্থ অবগত 
্ হই সিন ্রহু্পিত হইবে । আপনার সন্মান ও ক্ষমতা শতগ্তদে, 
সবি হউক, শত্ত শত হিদেশীর রাজা আপনার পদানত হউন, আপনার ছানা 
রঃ খু র্দের বহুল প্রচার হউক, ও ষ্মন্ত পার্শবন্রী সহযোগী রাজন্য বিপৃদে 
: সম্পদে আপনার উপদেশ গ্রহণে ব্যঞ্ হউন। আপনি টমান্ রোকে: 



_ তোত্রিশকোটি দেবতা! । ২২৫ 

৪ রই নর্ধাচিত করিয়া 1 আমার নিকট: পিল হার 

ব্যবহারে আমি বড় সন্তষ্ট হইয়াছি-_ _মাপুনার শ্রদ্ধা ও প্রণয়চিহ দ্বরূপ 
উপহার দ্রব্য গুলি বড়ই.ন্দ্দর_আগি তাহা দেখিতে সর্বদাই বাসনা করি”? ' 

আমরা টমাস রোর' কথিত ও দুষ্ট সমস্ত ঘটনা এস্থলে বিবৃত করিলাম ণ 

না। তাহা করিতে গেলে পু খি বাড়িরা যায়, স্থতরাৎ, সারগুনি এইলে | 

গ্রথিত বরাক ১; 

ভেব্রিশকোরটি দেবতা । 
জগৎ এবং | জগণীস্বর এই দুয়ের মধ্যে-কি সম্বন্ধ এ' 'বিষয়ে নব্য 

মধ্যে প্রধানত ছুইটি মত আছে । একটি মত এই ষে জগৎ জগদীশ্বর কর্তৃক 

সুষ্ট এবং দেই জন্য জগদীশর হইতে পৃথক। , মুসলমান এবং খৃষ্টায়ানের এই 
মত। আর একটি মত এই যে জগত জগদীশ্বর কর্তৃক স্থষ্ট নয্ব, জগদীশ্বরের 

রূপ, বিকার, বা বিকাশ মাত্র, অতএব জগদীশ্বর হইতে পৃথক্ নয়. 
হিন্দুর এই মত। : হিন্দুষে স্্টির কথা একেবারেই মানেন নাঁ- এষন.... 
নয় এবং শৃষটায়ান যে জগর্দীশ্বরকে জগৎ বলিয়া বুঝেন না তাও নক), ঠা 

হিন্দু যখন বলেন-_-“সকলই: তিনি করিয়াছেন" _-তখন তিনি জগদীন্বরকে এ 
সষ্টিকন্ঠ! বলিয়া মনে করেন বৈ কি). এবং ুষ্টায়ান যখন বলেনি: 
রি 10) ৪115৩, 10 1010৩ ৪00 199. ০ 1091700 * তখন. তিনি, ব্মগথকে রা | 

০ ঘা বলিয়া, ভাবেন: বৈ কি. ফল কথা, জগদীশ্বর, সন্বুন্ধে সকলেই, সকল... 

। /মানিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন | জগদীস্বর যথার্থ ই এমনি সর্বময়, - ডি রঃ 

মনি স্বরূপ, এমনি সর্ধত্ব যে তাহাকে সকল মহজঞাই-র্গণ করা, যায় বৃ 2 
মকল রকমেই- ভাবা বার ।...তখাচ এক, একটি জাতি, বা. সম্প্রদ দায় জগদীশ্বর........ 
্দ্ধে এক একটি: ভাব বা প্রণালীকে প্রাধান্য দিরা'থাকেন।, ভাই মানছে রস 
যে হিন্দু প্রধানত জগৎকে -জগনীশ্বরহুইতে পৃথক মনে করেন নাখ্ইীকান 
করেন ।..কান্ মতটি' ভাল কোন্টি মন্দ, তাহা এন্থলে মীমাংসা করা | 
যাইতে: পারে না এবং. মীনাংসা, করিবার বড় আবশ্যক্ও নাই.।.. খানে: 

কেবল ইঃ বুঝিয়া- দেখিতে হইবে, মৃত ছয়ের বিভিন্নতার সহিত পৌঁ ক... 



২ বীর হইতে পৃথক্ মুন করেন না জগৎ তাহার কাছে নীচ বা অধম জিনিধ 
..... নয় এবং কাজেই তিনি জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মষ্তি নির্মাণ করাকে 'অগ. 
কর্ম মনে করেন না। তাই হিন্দুর কাছে পৌতলিকতা দোষশূন্য। একথা 

তার রকি স্বন্ধ সে সনধ বেশ: পবরিফার ধা ৫ পানর হয় | ছিলি জগৎকে রগ 

যিনি বুঝেন, হি জড়ের দ্বারা জগদীশ্বরের মূর্তি নির্মাণ করেন বলিয়া তিনি| 
. কখনই হিন্দুকে মিন্দা করিতে পারেন না। কিন্তু-যিনি জগৎকে জগদীশ্বর 
হইতে পৃথক মনে করেন, জগৎ স্টাহার পক্ষে অধম জিনিস বলিয়া বোধ; 

_ হওয়া সম্ভব এবং সেই জন্য তিনি জড়ের দ্বার! জগদীশ্বরের মৃত্ি নির্ধণাপ করাকে 
 দ্ুক্ষম্ম মনে করেন। তাই খুষ্টয় ধর্পুস্তকে পৌন্তলি কতা প্রকৃত পঙ্গে 

_ নিষিদ্ধ না হইলে ও খুষ্টধর্মীবলম্বী ইউরোপ পৌত্তলিকতার বিরোধী ।, তাই 
| ইউরোপ, মনে করে যে নিকৃষ্ট জড়েরদ্বার! উতকৃ জগদীশ্বরের মতি নিন্মাণ করা 

অতি গঠিত কার্ধা। কিন্তু আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয় যেন এ সংস্কার বড় 
ভাল নয়। জগদীশ্বরের সহিত কিছুরই তুলন। হয় না, মতএব জগতেরও তাহার, 

সহিত তুলনা হয় না। সেইজন্য হিন্দুও জগংকে জগদীশ্বর বলিয়া বুঝিয়াও 
উৎ। জগদীশ্বরের ক্ষণিক মায়াজ্ঞানে অতি অসার বলিয়া জগন্থুক্ত. হইতে 

রঃ কামন! করেন, | কিন্তু জগৎ ্ থষ্ট পদার্থ বশত অষ্ট জগদীস্বরের নহিত তাহার 

তুলনা হয় না বলিয়া! জগৎ যে অধম িনিস এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ 
কি? ম্যাকবেখ সেক্ষপীযরের ্ ষ্টি, কুমার কালিদাসের স্থষ্টি। তাই বনিয় 

| সেক্ষপীয়র এবং, কালিদাসকে উৎকৃষ্ট পদার্থ মধ্যে গণ্য করিয়া ম্যাকবেথ এবং, 
 কুমারকে কি অপন্ষ্ট পদার্থ বলিতে হইবে ? তা যদি না হয় তবে জগৎ ক 
পদার্থ বলিয়া কেন আপকৃষ্ট হইবে? এবং জগৎ যদি অপকষ্ট না হয় তব, 
্ জগতের বারা জগদীশ্বর কেনই না প্রকাশিত বা বিজ্ঞাপিত হইবেন ? ্ 

টু দীশ্বরের সহিত তুলনায় জগ অতি ক্ষপ্র জিঘিন বটে? জগদীশ্বর এই সব 

ত্র মতন, কোটি কোটি জগৎস্থষ্টি করিতে পারেন। কিন্ত ক্ষুদ্র বা সাগ্গানা, 

না বলিয়া জগৎ কি জন্য জগদীশ্বরের পরিচয় প্রদানে অসমর্থ বা অযোগ্য 

অহইরে? আমরা সহন্ষে আয়ত্ত করিতে পারি, এমন একটি নবীর ক্ষেরে 
নাস ৫ দেখ দেখি। সেক্পীয়র ৩৭ খানি নাটক লিথিয়া গিয়াছেন। . বোধ, 
হর যে মনে, রিলে তিনি আরো ৩৭ খানি নাটক লিখিতে পারিতেন। ইহা 

: হুইক্চেই তাহার মানসিক শক্তি এবং প্রতিভার পরিমাণ বুবিস্বা 91. তি 
. সেক্ষণীয় এগুলি নাটক লিখিয়াছিলেন বলিয়া বা আরো এতগুলি মিনি তে? 



- ডেত্রিশকোটি দেবতা। 1. ইন 

র্ ছিলৈন রিনা উহার কোঁন এক খানি নাটক- ম্যাকেবেখ বা হ্যামলেট ্ 

বা ওথেনোকি তাহার পরিচয় প্রদানে অযোগ্য ? তাহার এক খানি নাটক 

তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদ্দানে অসমর্থ বটে। কিন্তু মপূরণ পরিচয় 4 

প্রদানে অসমর্থ বলিয়. এক খানি নাঁটক তাহার যতটুকু পরিচয় প্রদন করিতে: রা 

পারে, ততটুকু পরিচয় প্রদান করিতেও কি অযোগ্য ? শৃক্তিপ্রস্থত পদার্থ 

শঞ্তি অপেক্ষা কি এতই নিকৃষ্ট জিনিস যে সে শক্তির পরিচয় দিতে একে- 

বারেইঞ্সযোগ্য ? যদ্দি তাহাই হয়, তবে মানুষ কেমন করিয়া মান্মুষের কার্য 

1 কীর্তভিকে মানুষের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে? কেমন করিয়া রণলব্ধ 

তরবারি বাঁ পতাকা রণজয়ীর প্রতিনিধিরূপে প্রদর্শিত হয়? কেমন 
করিয়া মহাকবির স্মরণার্থ মহোৎ্সবে মহাকবির মহাকাব্য তীহাঁর 

গুতিনিধি স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত, পূজিত এবং প্রদর্শিত হয়? কথায় 

বলে 'কীন্ডির্যস্য সজীবতি 7, কীন্তিতেই মানুষ জীবিত। এখন বল 
দেখি, মানুষের স্ষ্ট পদার্থ যদি স্থষ্ট বলিয়া অপকৃষ্ট এবং মানুষের পরিচয়ার্থ 

ন্যব্ত হইবার অবোগ্য না হয়, তবে জগদীশ্বরের সৃষ্ট জগৎ স্থষ্ট বলিয়া 
কেন অপকষ্ট হইবে এবং জগদীশ্বরের পরিচয়ার্থ ব্যবহৃত হইবার কেন, . 
অযোগ্য হইবে? অত এব জড় স্থষ্ট পদার্থ বলিয়া অতি অপকুষ্ট এবং সেই 
জগ্য জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মৃত্তি নির্মাণ কর! মহাপাপ বা অপকর্থ, 

ৃষ্টধর্মাবলখ্ী ইউরোপের এই সংস্কার নিতান্তই ভর ভ্রাস্ত। এবং যে সকল, 

এ দেশীয় লোক এই ভ্রান্ত সংস্কারের দ্বারা আপনাদিগকে সংস্কৃত মনে. 
করিয়া এ দেশের: পৌত্রলিকতাকে মহাপাপ বলিয়া স্বণা ও নিন্দা করিয়া 
থাকেন, তাহারা আরো! ভ্রাস্ত। কেন না. তাহারা আপনাদের সত্যকে র্ 

তরাস্তি বুশিয় পরিত্যাগ করত অপরের | ্রান্িকে সত্য বিয়া ঙ্থান | 
ক্রিতেহেন। রা? 

অতএব হিন্দুর ন্যার জড়জগৎকে গরীব বলাই তাৰ, ৰা খ্ ক ও 2 
ধীর ন্যায় জড়গথকে জগনীশ্বর হইতে পৃথক, বলিয়াই ভাব, 'কোন প্রণা ... 
লীতেই জড়ের সাহাষ্যে জগদীশ্বরের মূর্তি নিম্মাণ দুষণীর নয়।, এখন, প্রশ্ন. টা 
হইতেছে__জঙগদীক্বরের মূর্তি নির্মাণ দি প্রসিদ্ধ কাজই হইল তবে সাহার রর ্ 
কিন্নপ মু নির্বাণ করা কর্তব্য] এ প্রশ্নের উপ্তর বড় কঠিন নয্। . মানুষের 
অঙ্ধন্ধে জগতে তই জগনীশ্বরের বিকাশ। জগৎ. না থাকিলে মানুষের জগনীশ্থর ও. | 
হি কেন না। এখতএব জগদী বর কি) বুঝিতে হইলে জগৎ বুঝিতে হইবে 7. 



নবজীরন| 1. 
দ্র জগদীশ্বরের স্বরূপ গ্রন্থে নির্নীত আঁছে। তথাপি, হাহা 

টং জগতে জগদীশ্বরের, আন্বেষণ: অবৈধ কাজ মনে করেন না. এবং তাই 
বা ৪৮], গ2)5০1০৪য তাহাদিগের মধ্যে একটি অমূল্য এবং উৎকৃষ্ট শান্ত 

বলিয়া গণ্য। 'ফল কুথাঁ, জগণ.. দেখিয়া জগ দীশ্বরের রূপ বল, গুণ বল, 
সকলই. নিরূপণ করিতে হয়। অর্থাৎ জগতের রূপই জগদীশ্বরের রূপ, 

৮: জগীতের গুণই, জগদীশ্বরের গুণ কিন্ত বল দেখি জগতের বূপ কি. % জগ-: 

তের গুণকি? জগতের কি একটি রূপ? কেমন করিয়া ত1 হবে চবল 
- দেখি একটি প্রজাপতির কয়টি রূপ ₹ প্রজাপতি প্রথমে এক রকম, ভা পর. 
আর এক রকম, তার' পর আর এক রকম- পরাতে এক রকম, মধ্যাহে 
& আর এক রকম) অপরাহে আর এক রকম-_ অন্ধকারে এক রকম, আলোতে . 

আর. এক রকম--থেলাবার 'সময় এক রকম, খাইবার সময়. আর 
এক, রকম, আবার ক্ষধার্ভ পক্ষী কর্তৃক. ধত ইয়া যখন তাহার ঠোঠের ভিতর 
খর. থর করিয়! কাপিতে থাকে তখন আর এক রকম। 'সতএব যদি প্রঙ্গা- 
পতির মূর্তি বুঝিতে হয় তবে কতগুলি মৃত্ি দেসিতে ও বুঝিতে হইবে! 
বল দেখি একটি মানুষের মৃত্তি বুঝিতে হইলে কতগুলি মুস্তি দেখিতে হইবে ৃঁ  
মানুষ শৈশবে এক রকম, বাল্যে আঁর এক রকম, যৌবনে আর. এক রকম) 
প্রৌচাবস্থায় আর এক রকম, বার্ধক্যে আর এক রকম, মৃত্যুকীলে আর :এক . 
রকম। মানুষের রাগে এক রূপ; শোকে আঁর এক রূপ, ঘণ্ার আর এক রপ, 

ঈর্ধয় আর.এক রূপ, স্সেহে আর. এক রূপ, আরে! কত অবস্থায় আরো কত 
রকম রূপ । অতএব একটি' মানুষ বুঝিতে হইলে কতই মুন্তি দেখিতে হইবে). 
কতই মূর্তি বুঝিতে হইবে ! বল দেখি, একখানি মেঘের) একটি নদীর কাটি 
বূপ. ? কয়টি, তা কি ঠিক করিয়া বলা যায়? তবে অনন্ত জগন্ে অনস্ত জগ-. 
দ্লীশবরের কয়টি রূপ কেমন করিয়া বলা যাইবে ? ? অন্ত জগ্গতে, ঘনত্ব. ও 
স্বরের কয়টি গুণ কেমন করিয়া বলা যাইবে ৭ এই কত্র পৃথিবীরই কত ব্ধপ ভাগ 
কে নির্ণয় করিবে: ? প্রাতে এক ক্ধপ, মধ্যাঞ্রে আর এক রূপ, রাত্রে আর এক, 
রগ -সমূত্রে এক রূপ পর্বতে.আঁর এক রূপ, মরুভূমিতে আর এক রূপ--স্মির 
বায়ুতে এ শ্রক রূপ, ঝড়ে আর এক রূপ, বঞ্কাবাতে আর এক রূপ_-অশেষ, অনস্ত 
অগণ্য রূপ 1 র্ থিবী যখন জলময় ছিল তখন তাহার এক রূপ, যখন অরণ্য 
খল 'আর. এক, রূপ, যখন হিষময় তখন আর এক রূপ, যখন ভীষণ, অসীম: 

কায় স্যামথ ম্যাস্তদনে পরিপূর্ণ খন তার এক রূপ, ষখন রিট; 



বিষয় লরীস্থপে শত তখন আর এক রূপ», যখন আন তখন .... 

আর এর রূপ-_-অশেষ, অনন্ত, অগণা, রূপ। আর. রূপ ভেদে গুণ ভেদ 

এবং গুণ ভেদে রূপ ভেদ হয় বলয়। পৃথিবীর অশেষ, অনন্ত, অগ্ণ্য রূপের 

সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর গুণ অশেষ, অনভ্ত, অগণ্য ।: অত এব জগতে 

জগদীশ্বরের রূপ এবং গণ ছুইই অশেষ,.অনস্ত, অগণ্য) জগতের জগপীশ্বর 

ষ্থার্থ ই দয়ালু, নিষ্ঠর, সুন্দর, ভীষণ, উগ্র, শান্ত, উৎকট, কমনীয় - 

সর্করূপ সম্পন্ন, সর্দগুণ সম্পুন। তাই কুক্মদরশ্শ হিন্দু জগদীশ্বরকে নি. 

এবং নিরাকার বলিয়া! প্র্যাত করিয়াছেন ।  ধাহার রূপ বা আকার সর্ব 

রকম, অর্থাৎ ধাহার রূপের- বা আকারের স্থির নির্দেশ হয় ন! তিনি 

প্রকৃত পক্ষে নিরাকার ; এনং বাহার সকল গুণই আছে) অর্থাৎ, ধাহার 

গুণের স্থির নিদ্দেশ হয় না তিনি প্রকৃত পক্ষে নিগুণ। | 
ভগত্তের জগদীশ্বরের রূপ এবং গুণ যখন অসংখ্য হইছেছে, তখন জগদী- 

শ্বরের রতি নিশ্ীণ করিতে হইলে অসংখ্য মুন্তি নির্মাণ করিতে হইবে। 

তাহা না করিলে অসীমকে সীম করা হইবে, অনস্তকে সান্ত করা হইলে), 

এবৎ ভগদীশ্বরের মুক্তি খর্ধ এবৎ অসম্পূর্ণ হই] থাকিবে। অত এব 'প্রক্কত 

পৌত্তলিকতায় জগদীশ্বর অসংখ্য যুর্টিতে প্রকাশিত--অনস্ত পুরুষ অনন্ত 
আঁকার বিশিষ্ট । তাঁঈ হিন্দুর ব্রক্গারূপ, বিঞণুরূপ, রুদ্রবূপ, গণেশরূপ, 
কষ্ণরূপ, বরাহরূপ, বৃর্খারূপ, মতস্তরূপ, কালীরূপ, পাত তারারূপ, 
ছিন্সমস্তীরপ-চনত্ত অগণ্য রূপ। তাই হিন্দুর ত্েত্রশ কোটি, 

দেল মাস্থুষের দেবতা- জ্ঞান পর্ণ না হলে, অন্ত পুরুষ কাহাকে বলে. 

মানুষ, তাহা প্রকষ্টরূপে হৃদযঙ্সম করিতে ন। পারিলে মানুষের রে তজ্িশ কোটি 

রর হয় না। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার অর্থ এইযে পৃথিবীর: 

সংখ্য মনুষ্য জাতির মধ্যে একমাত্র হিদ্দুর, মনে অনন্ত পুরুষের অনস্তত্ব. 
| টি ্রচ্ষ টি হইযাছছিল_ সে অনভতব সার কাহারো মমে, পরকষটরপে ্ উট 

উপলব্ধি হয় নাষ্টি।, 1 ছি, মন যেমন, পুর্ণায়তন: তেমন পূর্ণারত তন মন পুথিন 

বীতে আর ক্ষেহ কখন পায় নাই। আর িন্দুর মনের উপলব্ধি শজি, 
(9০6 :010701706)7)98৭0 1821759090) যেমন: পূর্নায়তন, তেমন, পুরা পু 

তম উপলব্ধি শক্তি আর কাহারো মনে কখন লক্ষিত হয় নাই! তু এ 

ত্রিশ পুর দেবতা রি অমোষ যা সত্য, তেজিশ লকেট 



| হীরের অঃ অনন্ত রি স্টধানেই মাভষ তাসংখ্য: জগদীশ, কোটি 
কোটি দেবতা নির্ধাণ করিয়াছে। এ কথার একটি চমৎকার প্রমাণ আছে। : 

_ খুষ্ধরশে ঈশ্বর এক এবং সে ঈশ্বর একটি নির্দি ্রক্ৃতিসম্পনর | সে প্রকৃতি. 

... বাইবলে কসামাজা, সীমানা-সহ্দি বিশিষ্ট ॥ খৃষ্টায় ধর্মশীস্, খু্টয় ধর্্যাজক, : 
_ খুষ্টধর্াবলম্বীকে সেই ম্বীমানাসহ্দ পরিশিষ্ট এক ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে, 
দেয় না। কিন্ত ধর্শান্্ব এক, মানবপ্রকৃতি আর। ধর্মশান্ত্র সনধীর্ণ হইলে 
_ মানবপ্রকৃতি তাহাতে, আবদ্ধ থাকিবে কেন? খুষ্টায় ধর্মশীস্ত্ বলিল, সৃষ্টি. 

্ | কর্তা বই স্থষ্টপদ্ার্ধের কাছে পুজার্থ প্রণত হইও না। কোঁল খ্জি উচ্চ মন্ট- 5 

রন বঙ্ক গিরি দেখিয়া তাহার সম্ুখে প্রণত হুইলেন। 
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খুষ্টীয় ধন্মশান্ত্র বলিল জগতের একমাত্র দেবতা এবং সে দেবতা জগৎ 
হইতে পৃথক, জগৎ মশেক্ষা আন্ত গুণে উচ্চ। কিন্তু খুষ্টবন্মীবলথী মাপুরুয় 
সে কথা মানিলেন না। তিনি সেই উচ্চ দেবতাকে নীচে নামাঈলেন, সেই 
এক দেবতাকে অসংখ্য করিয়া তুলিলেন। খুষ্ট ্মাবলম্বীর সাহিত্য 
দেখ।  কোল্রিজ একটি কাব্যে 1 বপিতেছেল_- রা 
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_ তেত্রিশকোটি দেবত
া ॥ | 8 এ হ৩৯ রা 

উচ্চ ধর থর নিযে পৃথিবীতে নামিলেন? যে খর পৃথিবী হইতে 
পথ এবং সেইজন্য পৃথিবী অপেক্গা অনস্তগুণে উচ্চ, সেই ঈশ্বর পৃথিবীতে 

নামিলেন-_ যে জড়ের দ্বারা মু্ভিবিশিষ্ট হইলে তিনি থুষ্ট যানের মতে অপমানিত 

হন, সেই জড়-নির্মিত পৃথিবীতে সিসি | স্তামিয়া "ইহার একত্ব পরি-' 

ত্যাগ করিয়া বন্তব প্রাপ্ত হইলেন: | 
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স্বর্গের এক ঈশ্বর পৃথিবীতে নামিলেন। নামিয়া শুধু, অসংখ্য হুইলেন 

তা নয়। তখন সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বর হইল, পুথিবীর প্রত্যেক পদার্থ ঈশ্বর 
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 নামিয় ঈশ্বর শুধু সংখ্যায় অসংখ্য নন। পৃি ধবীতে সাহার রূপও অসীম। . 

বাইরণ: সমুদ্র দরেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে, তাহাতে ঈশ্বরের কপ ই 

দেখিতে পাইলেন। আহা! কতই রূপ 1. রঃ 
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রন সাংখ্য দর্শনে বেদের দোছাই যেমন, এখানে বাইবলের লাই 
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আর কত উ্দা হরণ দ্রিব ? ইংরাজি সাহিত্যজ্ঞ মাঝেই: জানেন মে ৫ ূ 

ৃ কবির বাহ্য জগত বর্ণনা জগদীশ্বরের কথায় পরিপূর্ণ থাকে, ইংরা্গ কৰি বাহ্য 

জগতের প্রত্যেক পদার্থে জগদীশ্বর দেখিয়া থাকেন - প্রত্যে ক পদার্থে জগদী- 
স্বর কিয়া থাকেন, ইতরাজ কবির দেবতা একটি নয়, দেবতা তেত্রিশ 

কোটি । খুষ্টীয় ধর্শান্ত্র খৃ্ধন্মাীধলম্বীকে একটি বই দেবতা দের না বলিয্বা,, 

ুষটধর্্াবলন্ী কাব্যে ্ঃ কোটি দেবতার সৃষ্টি করেন। যেধর্ধ মানুষকে 
(শট সো দেবতা দেয় সে ধর্মের সেব? বাহ্য জগতে ঈশ্বর দেখে না, 
ঈশ্বর বৌগে না, কাঝো কোটি, কোটি দেবত। স্থ্টি করে না। হিন্দুর দ্যান 
ঈশ্বরশ্রিয়, ঈশ্বরভক্ঞ, ঈশ্বরোন্মত্ত জাতি আর কখনও কোথাও হয় নাই।, 

টকিস্ত হিন্দুর সাহিত/ দেখ-কোঁথাও দেখিবে না হিন্দু কৰি হউরোপীন্ব 
। কবির ন্যায় বাঠ্য জগতে ঈশ্বর দেশিতেগে, ঈশ্বর খু'জিতেছে, কোটি 
কোটি ঈশ্বর পুর্সিতেছে। হিন্দু কবি বাধ্য ভগ বর্ণনা করিতে বড়ই, 
ভাল বধাসেন এবং তিনি যেমন বাহ্য জগত বর্ণনা করিয়াছেন তেমন আর 

কেহ কোথাও করিয়াছেন কিনা, সন্দেহ কিন্ত তাহার াহ্য জগ 

 বর্ণনাক়্ ঈশ্বরের নাম গন্ধও নাই, বাল্দীক্ষি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি 
শীর্ষ, ভারবি সকলেই বাহ্য জগং 'লইর] উন্মত্ত, বাহ্য জগতের মোহে মুগ্ধ, 

'বাহ্য ভগতের প্রাণে গা প্রবিষ্ট |. সকলেই বাহ্য জগতকে ষত রকমে 

- দেখিতে হয় তত রকমে  দেখিয়াঙ্েন, যত রকমে বুঝিতে হয় তত রুকমে 
২. _.. বুঝিনা । সকলেই বাহ্য গত, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব, জীবন, মন, 

প্রাণ, হ্ৃদর, আস্মা। সকলই দেখিয়াছ্ছেন। কিন্তু কেহই বাহ/, জগতে 

কোটি কোটি দেবতা “প্রতিষিত করেন নাই। সকল পদার্থের কথা গান শব লিতে: পারিব ন বিবার স্থ স্থান নাই.। কেবল ছইটাপদার্থের ০ বলিব 1 

ঈশ্বর দেখেন নাই, ঈশ্বর খোজেন লাই, ফোটি কোটি, দেখতা প্রতিষ্ঠিত 
করেন নাই।, সকলেই ব্হায জগতের বহত্রম হইতে ক্ষুদ্রতম. পদার্থ বা 

করিয়াছেন। কিন কেহই (কিছুতে ঈশ্বর, দেখেন নাই, ঈশ্বর খেখজেন নাই নী 1 

জার -11 
হট পন এ 

জগ্গতের পর্বত এবং সমুদ্র দেখিলে জগদীঝরের কুথা যেমন মনে পড়ে; 
আর কিছু দেখিলে সে কথ! তেমন মনে পড়ে না । ইউরোপে অহাতরি; 



ভেত্রিশ কোটি । দেবতা | | [ও ্  ২৩৩ 

(বাইরণ* সমু জগদীশবরের কি পরিস্কার এবং অপু ু র্ঠিই নে ক ৃ্ 

কিন্ত ভারতে কবিগুরু বাস্মী সমুদ্রে জগদীশ্বরের চিকমাত্রও দেখিলেন না । 
(অগাধ অসীম সমুদ্র দেখিয়া তাঁগার মনে ঈশ্চর-প্রেম. ঈশ্বর-ভক্তি উলিয়া, 
উঠিল না।. রাম বানর সৈন্য লইয়া সমুদ্র তীরে উপস্থিতি হইয়াছেন-- 

স্ যহার্ণ বমানাদা হষ্টা বানরবাহিনী | | 

বায়বেগসমাধুতৎ পশ্যমান! মহার্ণবম্ ॥ 

দুরপারমসন্বাধ রক্ষোগণনিষেবিতম্ । 
 পশ্যস্তো বরুণাবাসং নিষেছ্হরিযুখপাঃ ॥ 

চণ্ডনক্রগ্রাহঘো'রং ক্ষপাদৌ দিবসক্ষয়ে। 

হসস্তমিব ফেনৌনৈরূ্ত্যন্তমিব চোর্মিভিঃ | 
চক্দ্রোদয়ে সমুস্ত,তং প্রতিচন্ত্রসমাকুলম্। 
চণ্ডানিল মহাগ্রাটহঃ কীর্ণস্তিমিতিমিক্ষিলৈঃ ॥ 
দীপ্তভো গৈরিবাকীর্ণৎ ভূজইৈর্কণালয়ম্। 
অবগাঁঢ়ৎ মহাসন্বৈ ন 1নাশৈলসমাকুলম্ | 
ুদুর্গৎ দুরমার্গং তমগাধমনুরালয়ম্। 

মকরৈনপগভোগৈশ্চ বিগাঢ়া বাঁতলোলিতাঃ ॥ 
উৎপেতুশ্চ নিপেতুণ্চ ্রন্থষ্টী জলরাশরঃ। 

অগ্নিচুর্ণ মিবাবিদ্ধং ভাস্বরাম্বমোরগম্ ॥ 
_ সুরারিনিলয়ং ঘোরৎ পাতালবিষরং সদ্দা। 
সাগরঞচ ধরপ্রখ্যমন্বরৎ সাগরোপমম্ 
সাগরঞ্চান্বরঞ্ধোত নিবি ্বশেষমদৃশ্যত 4 
(সম্পৃক্ত, নভসাপান্তঃ সম্পক্ঞঞচ 7 নভোহস্তসা ॥ 
তাদৃগপে স্ম দৃশ্যেতে তা; তবসমাহুলে। ডি 

সমুৎপতিতমেঘন্ত বীচিমালা কুলন্ত চ॥ 
_ বিশেষো ন দ্বয়রাসীৎ সাগরস্তাথরন্তচ। 

র্ অন্টোহন্যৈরাহতাঃ ও অক্তাঃ সম্বন্ নি নাং ॥. 
রি উর্ময়ঃ বিদ্ধরাজসা মহাভেেইবাহরে |. পন | 

- কত্বোখিজলসম্জানং নি বিষক্তমিব বাযুন ॥.... 
উৎপত্তস্তমিব ত্র ুন্ধং যাদোগণসমাকুলছ্। ূ 

দঘশুস্তে মহাস্সানো ধাতাহতজলাশয়ম্ ॥ রঃ ৃ 
অনিলেভুতমাকাশে শ্রলপন্তমিবোয়িভিঃ॥ ্  যুদ্ধ কাণ্ড, রথ ্  



কু ২৩৪ ২. নবজীধন। 

“উহাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুত্র গ্রচও বায়বেগে নিঃবছির। অঅ লোলিত 

,হুইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া 
আছে। উহা ঘোর জলজন্তগণে পুর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত .ফেন উদগার 

. পুর্র্ক যেন হাস্য: করিতে"্ছ এবং তরম্গতঙ্গী: প্রদর্শন পূর্বক .যেন 
ভৃত্য করিতেছে |, ততকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলো- 

চ্ছণস বর্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিষিত চন্দ্র উর বক্ষে ক্রীড়া. করি 

তেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর ও গভীর দর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি 
_তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জল্জন্ত সকল প্রচণ্ড বেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে 

স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহ! অতলম্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে জীন 

রহিয়াছে । উহাদের দেহ ক্োতিম্ময়,। সাগরবংক্ষে যেন অগ্িচূর্ণ প্রক্ষিগ্ 
_ হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি গিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পডিতেছে। সমুদ্র 

আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রহল্য) উভয়ের কিছু মাত্র ট্লঙ্গণ্য নাই; 
আকাশে তারকাঁবন্দী এবং সমুদ্রে মুক্তান্তবপ; আকাশে ঘনরাজি এবং 

সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমূদ্রে জাকাশ নিশিয়াছে। 'শ্রথল 
তরঙ্গের পরস্পর স্বর্ধ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যার অনবরত ভীমরব 

শ্রুত হইতেছে । সমুদ্র যেন অহিমা্ জুদ্ধ) উহা কোঁষভরে যেন উঠিথার 
চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গন্ভ'র রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে” 
মি ৃ (হমচন্দ্রের অনুবাদ) 
 জর্শানির ফ্রেদরক। ক্রণও ইৎলগ্ডের কোল্রিজ ক্ষুদ্র মণ্টবুষ্ক শৃর্ষে জগনী- 

স্বর দেখিয়া নতশিরে তাহা র স্তুতি গান করিলেন। ভারতের কালিদাস 
: গিরিশ্রে হিমাচল দেখিয়া একবার জগদীহবরের নামও করিলেন না 

_কুমারে হিমালয় বর্ণনা অনতিশয় দীর্ঘ, অতএব এস্থলে তাহ! উদ্ধত করিতে 

 পারিলাম না। পাঠক পিয়া (দেখিবেন সে বর্ণন| অডুল কৰিত্ে পরিপূর্ণ 

কিন্তু তাহাতে ঈশ্বর প্রেম, ঈশ্বরতন্ে দ) ঈশ্বরমোহের চিন্ব মাত্র নাই। সহ্ভুত, 
কবির সকল জগৰর্ণনাই এরূপ । ৫ সবই আছে, কেবছ্-ঈশর, 
নাই। স্কতজ্ঞ সান্রই এ কথা জারেন। 7 
এ টি প্রভেদ কেন: য় ব..এ আসর প্রভেদের পা ? হি 

কি $ ইউবোপযাসীয অপেক্ষা কম. ঈশ্বরপিয় য়? এবং সেইজন্যই কিহিন্দুর 
জগদর্ণনার় ঈশ্বর, দেখিতে পাহুয়া, বাক না ? তাহা ত নর। হিন্দুষে ইউ- 

4 রোপবাসী অপেক্ষা শতগুশে ঈশ্বরপ্রিয়। তবে এ আশ্চধ্য প্রভেদের: অর্থ 



তেত্রিশ কোটি দেব চি ২৩৫৭, 

কি? ইহার অর, এই । - খৃষ্টধর্্াবল্থী ই্উরোপবাঁধীর ধর্শান্ত্র অনস্ত 
পুরুষকে নির্দিষ্ট সীনানা-সর্দ্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইউরোপবাসীর হদয়- 

স্থিত অনভ্তের-ভাঁব চাপিয়! রাখে বলিরা এবং ইউরোপবাসীর ঈশ্বর-পিপাসা 

মিটায় না বলিয়া ইউরোপবাসী বাহ্য জগতে, প্রত্যেক বাহ্য পদার্থে সমু, 

সরোবরে, প্রস্তরে, পর্কন্তে, গাছে. পাতায়, লতায়» ফুলে, ফলে_ঈশ্বর 

খোঁজেন, ঈশ্বর দেখেন, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন, ঈশ্বর পৃ্গা করেন। .আর 

হিন্দুর ধর্ণশান্্র অনন্তপুরুষকে অসংখা মুর্ঠিতে দেখাইয়! হিন্দুর হৃদয়স্থিত 

অনস্তের-ভাঁব ভরাইয়! ভুগে বঙ্গিষ্বা এনং হিন্দুর ঈশ্বর-পিপাঁসা মিউাইয়! দেয় ণ 

বলিয়া হিন্দুর বাহা জগতে-_-সমুদ্রে, সআরোবরে, প্রস্তরে, পর্র্বতে) গাছে, | 

পাভায়, লত্তাঁয় ফলে, ফুলে. ঈশ্বর খুঁজিবাঁর, ঈশ্বর দেখিবার, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠ] 

করিবখর, ঈশ্বর পু] করিবার প্রয়োজন হয় না। ইউরোপীয় কবির জগ- । 

দ্র্ণনা এবং হিন্দু কবির জগদ্বর্ণনার মধ্যে যে আশ্চর্য্য প্রভেদ লক্ষিত হয় 

তার গু মর্ধ এই ঘে মানুষ ধর্মশাস্থ্ে তেত্রিশ কোটি দেবতা না পাইলে, 

কাব্যে তেতিশ কোটি দেবতার সৃষ্টি করে। সে কথার অর্থ এই যে। 
যেমন করিয়াই হটক মানুষের চেত্রিশ কোটি দেধতা না হইলে চলে ন! / 

মান্ধষ এন অনন্ত পুরুৰব ধারণা করিতে পারে না! । তই এক অন্ত 

পুরুষকে কোটি কোটি পুরুষে বিভক্ত করিয়া! অনস্ত পুরুষের অনস্তত্ব উপলদ্ধি 
করে। একে অপন্ত--এ বড় বিষম ধারণা, এক অনস্তেরই আয়ত্তাধীন। 
অনেকে অনন্ত অথবা অনস্তে অনন্ত--এ কিছু সহজ ধারণা, মান্গষের 

আয়ন্তাধীন। মানুষ সংখ্যার দ্বারাই পরিমাণ বুঝিয়া থাকে। দ্ুইখানি সমতেজ- 
 সম্পর-বাম্পীয় যন্ত্রের মধো যদি একখানি অল্প সংখ্যক গাড়ি টানিয়া লইয়! 1 যায়, 
আরু একখানি ধিক সংখ্যক গাড়ি টানিয়া লইয়] যায় তবে গ্রথমোক্ত খানিকে ্ 

 দ্বিতীয়োক্তাপেক্ষা কমতৈজসম্পন্ন বলিয্বা মনে হয়। সেক্ষপীক্বর হদিছুই 
খানি মাত্র নাটক লিখিয়া যাঈন্যেন ভাগ হলে তাহাকে! এত বড় মনে হইত |. | : 

না। পৃথিবীতে অনেক পদার্থ, আকাশে অনেক নক্ষত্র না থাকিলে মানুষের রর 

মনে অনস্থের ভাব উদয় হইত কি না বলিতে পারি না 1. বোঁধ হয় যেন জগৎ রি 

অনেক না হইলে, জগতে অনেক না থাকিলে মানুষের মনে অনত্তের্ ভাব উঠত 
না। সেই অনেকে-অনস্তের, সে অনন্ত্রে-অনস্তের নামই তেত্রিশ কোটি ৰ 

দেবতা |. তাই হিন্দুর পৌভিকতায় ভেত্রিশ কোটি দেব 11.মনে করিও . 
না ,সে তেত্রিশ কোটি দেবতা শ্েত্রিশ কোটি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাঁ-সকলে ..... 



২৩৬. | 4 নবজীবন। 

সেই এক অনস্তপুরুষ নষ়। থে হিন্দি প্রত্যেক দেবনাকে বলেন- কই 
ব্রন্ধা, তৃমিই বিষ, তুমিই মহেস্বর, ভষহ দিবা, তুমিই রাত্রি, তুমিই সন্ধ্যা, 
-ইন্ত্যাদি_-সে হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতার প্রত্যেক দেবতাই সেই এক 
অনাদি অন্ত জগদীগন্স। 1) : 

অতএব গ্রক্কত,পৌন্তলিকতায় অনস্ত পুরুষের এক মুক্তি নয়, হই ু্ ধি 
- নয়, দশ মুক্তি নয়__ কেটি কোটি মৃত্ধি, তেহিশ কোটি মুক্তি গড়িতে হয়।, 

অতএব, আইস, তেত্রিশ কোটি দেবমূত্তি গড়িয়া অনের অনগুত্থ উপলব্ধি 
. করিয়া আবার সেই অপুর্ব হিন্দ নামেন ভাধিকারী হই। 

জগদীশ্বরের জগৎ দেখিরা স্তীহার তে আশ কোটি মৃত্তি গড়িলে অনেব- 
_শুলি মৃত্তি যে ভীষণ, অনেকগুলি যে বিকট, অনেকগুলি যে উগ্র হইবে ৭, 

হইলই বা। তাহাতে ক্ষতিকি? দোষ কি? তুমি বলিবে, জগদীস্বর 
 ষে প্রেমময়, অতএব কেবল শান্ত এবং জুন্দর, তাহাকে ভীষণ বা বিকটদর্শন 
করা বড়ই গহিত কাধ্য হঈবে।, আমি ধলি, তিনি গ্রেমমর বটে, কিন্ত আমি 

থে তাহাকে. অনেক সমর ভীষণ দেখি। প্রেমম্কে ভীষণমুত্তি দেখিলে আমার 

ঘন যে এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়! আমি কি সে অনির্বচনীয় আনন্দ 

ভোগ করিজা' আগার ঈশ্বর-পিপ।স! মিটাইব না? প্রেম কি শুধুই হাসায়, 

1 প্রেম কি ভয় দেখায় না? ক্ষুদ্র শিশুকে কেন তবে জননী ভ্র কুঞ্চিত করিয়া 

ভয় ণ্খোন? আচ্ছা বল দেখি, দে কুঞ্চিত ভ্রকি কেবলই.ভীষণ, সুন্দর নয়? 
আহা) সে কুঞ্চিত ভ্র বড়ই সুন্দর, কেন না বড়ই স্নেহে সে ভর কুঞ্চিত। 

জগদীশ্বর৪ তাই । ঠিনি প্রেমে ভীষণ) কেন তাহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভজিব 

ন। ? প্রেমের ভীষণ ভাব কি বড়ই জুন্দরনয়? আর যদ্দি তাহাকে সকল জময়ে 
প্রেমময় বনিয়া নাই; বুঝিতে. গ্রারি, যদি তাহাকে কখনও কেবল, ভীষণ. 

বলিয়াই বুঝি, তাহা হুইলে কেনই না তাহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভজিব 1. 

তিনি যদি আমাদের অ।দরের সামগ্রী ২ ১ন, তবে তাহাকে ভীষণ ভাবিয়া 

. ভজিলেও কিআ'মানের আনন্দ, হইবে না? স্ষেহের এবং আদরের জিনি 

সেক শুগ ভাবিতে ঘত হণ হয়, দোষ ভাবিতে যে তদপেক্ষা, বেশী নখ হ 
জান নাকি, মানুষ আপন আপন পি: ঠা পিতামচ্র ব্ষিম রাগের করা বা 
-অহফারের থা কহিতে কত ভাল সে 7... শর ভীষণ ভাবিষ। তাহাকে ন 

১ ভঙ্গি, বা কাহার ধ্যান সম্পুঃ হইবে কেন? অনন্তত্ব এব ভীষণ যে 
একই জিনিস 1 অতএব ভা, 11 থে মুক্তি ভূমি বুঝিতে পার না সে মু রান 



তোত্রশ কোটি ৫ দেবী, 1 রা ২৩৭ ই 

নি ভাহাকে দেখিলে তোমার দেখা ত রম দেখা হইছে না । আর র্ এ 

দেখান! হইলে দেখিয়া স্থখ কি? রর 
আরো এক কথা । এমন হইতে পারে ০ যে দি সববীকে কেবল 

সুন্দর ও স্থখময় দেখিতেছ। অতএব জগদীম্বরকে কেবল স্ুন্দরই মনে 
কর এবং সুন্দর দেখিতেই ভালবাদ। তুমি আফ্রিকার পৃথিবীতে বাস 
করিতেছ .বলিনা এইরূপ ভাবিতে পারিতেছ। আজিকার পৃথিবীতে 

মানুষ সর্বপ্রধান-্বয্বং গ্রকৃতিই অনেকাংশে আজ মানুষের অধীন। 

মানুষ আজ পৃথিবীতে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত মান্ধুষের আজ অতুল সম্পদ । 

অতএব মানুষ আজ জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় দেখিবে ইহা! বড় 
আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু যুগ যুগাস্তর পুর্বে যখন পৃথিবী অরণ্যময় ছিল, অরণ্য 
বৃহদাকার হিজর পশুতে পরিপূর্ণ, মনুষ্য বস্ত্রহীন, অস্ত্রহীন, 'আবাসহীন, | 

সংখ্যায় দুই চারিটি', তখনও কি মানুষ পৃথিবীকে কেবল 'গ্রন্দর ও সুখময় এবং 
পৃথিবীর পতি জ্গদীশ্বরকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় দেখিয়াছিল? তখন . 

কি মানুষ জগদীশ্বরকে নিষ্ঠ,র, নির্মম, ভীষণ দেখে নাই ? আর জগদীশ্বরের 
সে মু্তি কি আমাদের সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে ন/? মহুষ্য জাতির 
জাতীয়-জীবনের শৈশবে জগদীশ্বরের যে মূর্তি ছিল সে মৃত্তি ভূলিলে,সে মুন্তি . 
ছাড়িলে, মনুষ্য জাতির-জীতীর জগদীশ্বরের মূর্তি কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইবে ?. 
অথচ সেই জাতীয় জগদীশ্বরের মুর্তি অক্ষুপ্রভাবে দেখিতে না পাইলে ত | 

জগদীশ্বরের প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত সৌন্দধ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, বুঝিতে 
পার! যায় না। যে পৃথিবীতে মানুষ একদিন হিতত্র জান্থর ভয়ে, সেরারা 
বস্জাভাবে, গৃহাভাবে, খাদ্যাভাবে, অশেষ অভাবে যমবস্ত্রণা ভোগ করিয়া 

"গিয়াছে সেই পৃথিবীতে মানুষ আজ রাজা, রাজসপ্পদের অধিকারী 
বল দেখি জগ্দীশ্বরের কি পৃথিবী-কি হইয়া উঠিযাছে, আবার যুগযুগাস্তর.পরে 
আরো কত চমৎকার হই উঠিবে। জগতের এই অপরূপ: ক্রমোমতি-_ : 

নরকতুল্য অবস্থা হইতে দ্বর্গতুল্য. অবস্থায় পরিণতি-_দেখিলে, জগদীশ্বরের এ 
প্রেমের এবং সৌন্দর্য্যের 'যে ভাব মনে উদয় ছয়, জগতের একটি মাজ অবস্থা 
দেখিলে দে ভাব স্বদয়ে উদয় ইস্জ ন। তি ঠাসিক, জগনীর্রকে না দেখিলে, রঃ : রা 
মানব জাতির জগদীশ্বরকে না দেখিলে জগদীক্রের প্রেম মাহাত্ম্য এবং... 
সৌনদর্ষের কি ছষট দেখা হয় না, কিছুই, বুঝা হয় ন্ 1, তাই রশি জগদী শ্বরৈর..:.... 

ও কোন রি গিট করিও না। কেন ন। তাহা হইলে গনী্বরকে দেখ! খাহইবে মাকে 
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রি ডি আঁর' জগগনীশ্বরকে না দেখিলে জগদীশ্বরের পু? করিয়া খাবে 

না। হিন্দু সার্ট, এত ১৪৪ দেখে বলিয়া জগনীশবরের গস এত 

. শাগল।.. 
_ অতএব, আইস, জগদীশ্বরের সকল মি নির্মাণ কারিয়া-_নি র, ভীষণ 

ূ "আক, সুন্দর, € প্রেম্ময়_-তেত্রিশকোটি  মুন্তি নিম্শীন করিয়া তেত্রিশকোটি 

_ দেবতাঁতে : অনন্তের পুজা পূর্ণ করি।' তেত্রিশকোটি দেবতার পুজা'হিন্দু 

| বই আর কেহ কখনও করে নাই। অনন্তের অমন্তত্ব হিন্দু বই আর কেহ 

কখনও প্রক্কতরূপে উপলব্ধি, করে নাই । অনস্তের'অনস্ত পুজার পন্তন 

হিন্দু বই আর কাহারও কর্তৃক কোথাও স্থাপিত হয় নাই। পরশ্থ প্রন্কা 
“হিন্দুর প্রকাশুত্ব ব্যঞ্রক একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিয়াছিলাম_তঁষানল | 

: কাল প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণডত্ব ব্যঞ্জক আর একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিয্াছি-_ 

যোড়াশোপচারে পুজা আজ প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাঁওতব ব্যঞ্জক আর 

একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিলাম _ ভেত্রিশকোটী দেনতা। আইস, 

আমাদের আজিকার ছুর্দিনের তুষানলসম যন্ত্রণা স্য করিয়! তে্রিশকোটি 

দেবতার পুজা করিয়! আবার সেই প্রকাঁও হিন্দুর প্রকাণ্ড নাম এবং প্রবল 

সম্পদ পুনঃ সঞ্চয় করি । 

সুখ 

সুরু | ' এক্ষণে নিকট ঝা্তকারিনী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া যাহকে 

| রী বৃত্তি বল,সে সকলের'কথা বলি শুন। 
শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কাঁধ্যকারিনী কৃতি: রা 

ভক্ষ্যাদি অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং, তাহাদিগের অধিক সম্প্রসারথেই 

| ফা রর সামঞ্জস্য | আৰ. কতকগুলি বৃত্তি '্সীছে,, যথা কামাদি, ে 

 এখুলিও অধিক সম্প্রসারণের অক্ষম, সে গুলর অধিক লম্প্রদারণে সামঞস্যের 

রং |. কুতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্য সামঞ্জস্য, কতকগুপির 'বনপ্রৎ 

না, আরণের ৭ 'আধিকেট অসামগ্রসা, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই।  'অপ্গিনি 

1... 'হলিয়াছেন, থে কাঁমাদির অধিক প্ক.রণে, অন্যান্য বৃত্তি, যথা তক্তিত্রীতি বা, 
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এসকগের, দি তি হয় না এই ইজন্য অঙামপ্রস্য ঘটে।. মা শীতি, ৮ 

দয়াদির. 'অধিক: স্কুরণেও কাম 'ক্রোধাদির উত্তম ক্ষতি -হয় নাঃ. ইহাতে ও 

আষামঞ্জস্য ঘটে না কেন? 

গুরু।, যেগুনি শারীরি রক রৃত্তি-বা পাশব বৃতি, হা, পশুরিগেরও আছে, 

এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি জীবন রক্ষা ব বংশ রক্ষার জন্য নিতান্ত: 

প্রয়োজনীর়।॥ ইহাতেই .সহজেই বুঝা যায়): যে সেগুলি স্বতঃ কর্ড, অন্ু-: 

শীলন সাপেক্ষ নহে । আমাদিগকে অনুশীলন করিয়া ক্ষুধা আনিতে 

হয় না, অনুণীলন্ করিয় ঘুমাইবার শক্তি অর্জন.করিতৈ হয় না।  দেখিও, 

শতংস্কর্তে ও সহাজ গোল করিও না। যাহা আনাঁদের সঙ্গে অন্থিয়াছে 

তবহা,সহজ। সকল, বৃন্তিই সহজ। কিন্তু সকল. বৃত্তি স্বতঃন্ফদ্ভ নহে। 

যাহা স্বতঃস্ফর্ত তাহা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে মা 

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। যাহা স্বতংস্ক্ভ নহে, তাহাই বা অন্য 
বৃ্ির অনুশীলনে বিলুপ্ত হঈবে কেন? ্ 

“গুরু । অনুশীলন.. জন্য তিনটি সামগ্রী নীরা? (১) সময়» ৌ 

(২) পক্তি 0759785) (৩) যাহ! লইয়া [বৃত্তির অনুশীলন করিব-__অন্শীলনের। 

উপাদান (02190). এখন, ,আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয়ই সন্ঠীর্ঘ। 

মন্ষ্যজীবন কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত। জীবিকানি্ধ্বাহের কাধ্যের পর : 

বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সমক্স অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় 
হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত জনুশী'ননের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। 

অপব্যর না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয়) যে ষে' বৃত্তি অনুশীলন 

সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বৃতঃস্কর্ত, তাহার, অনুশীলন জন্য সময্ব দিব নাঃ, ঠা 
"যাহ! উন্থশীলন সাপেক্ষ তাহার অনুশীলনে, সকল, সম টুকু দিব। যদি 

তাহা না ধ্রিয়1, স্বতঃন্ফ্ভ বৃত্তির, অনাবশ্যক - অন্থশীলনে.. সময় হরণ করি)? 

(তবে নময়াভাবে অন্য: বৃত্তি গুলির উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না কাজই ্ 
সে সকলের, খর্কাতা, বা বিলোপ, ্ঘটিবে। দ্বিতীয়ত; শক্তি সথন্ধেও রী 

কথা,খাটে |...আমাদের কাজ করিবার মোট ফে শক্তি টুকু আছে,. তাহাও 
পরিমিত. জীবিকা নিবাছের' পর যাহা অবশিষ্ট থাকে) তাহা স্বতঃস্ফূর্ত 

বৃদ্ধির অনুশীলনে নিয়োগ করিলে, অন্য বৃত্বির অনুপীজন-জন্যবড় ছু 
থাকে; না). বিশেষ পাব. বৃদ্ভির সমধিক অনুশীলন; শক্তি্য়কানী 1 

ৃতীকত: স্বতঃ ফূ্ভ পশর বৃত্তির; "অনুশীলনের ইাননও আনপিক বৃততিত 
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. অন্থশীলনের র উপাদান পরম্পর বড় বিরোধী যেখানে ও থাকে, দেখানে 
এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাপিনী- অগুলমধাবভীর । হদয়ে ঈশ্বরের বিকাশি | 

অসম্ভব এবং ক্রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থর সমাগম অসম্ভব। , আর 

শেষ কথা এই যে, পাশব ব্ত্তিগুপি, শরীর ও জাতি রক্ষার জন্য প্রয়ো্গনীয় | 

বলিয়া, পুরুষ পরম্পরাগত স্থুস্তি জন্যই হউক, বা জীব এক্ষাভিলাধী ঈশ্বরের 

ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী, যে অনুশীলনে তাহারা সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত 
করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। | | 

পক্ষান্তরে, যে বৃদ্ধিগুলি স্বতঃস্ফ,র্ নহে তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত 

অবসর ও জী: বিকানির্াহাবশিষ্ট শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বতঃস্ক্ত বৃত্তির 

আবশ্যকীয় তির কোন বিব্ন হয়না । কেন না, সেগুলিম্বতং্ফ্ত। 

কিন্তু উপাদান বিরোধ হেতু, তাহাদের দমন হঈতে পারে বটে। কিন্ত ইহা 

দেখা গিয়াছে যে এ সকলের দমনই বার্থ অনুশীলন । 
শিষ্য । . কিন্ত যোগীর! অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা _কিবা উপাস্নাস্তরের 

দ্বারা, পাশব বৃত্তি গুলির এককাপীন ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা কি 

সত্য নয়? 

গুরু। চেষ্টা করিলে যে কাঁমাদির উচ্ছেদ করা যায় না, এমত নহে। 

কিন্ত সে ব্যবস্থা অনুশীলন ধর্মের নহে, দন্গ্যাস ধর্মের । সন্ন্যাসকে আমি 

। ধর্ম বলি না_-অত্তত সম্পূর্ণ ধর্থ বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ_-সন্াস রঃ 
নিবৃততিমার্ম | সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম । ভগবান স্বয়ং টানি শরে্ঠতা টা 
 করিয়াছেন।, অনুশীলন কর্্াত্মাক |. 

শিষা। যাকৃ। তবে আপনার সামঞ্জস্য তত্বের স্কুল নিয়ম একটা এই রে 
বিরাম, যে যাহা ম্বতঃস্ূর্ত তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃল্কর্ভ নহে, 
' ভাঙা বাড়িতে দিতে পারি ৷ কিস্তুইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। (প্রতিভা 
(0৬৪৪) কি স্বতঃম্ফ র্ নহে রা প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, . 

তাহা, আমি. জানি। কিন্ত কৌন, বিশেষ মানসিক বৃত্তি স্বতকক্তিমতী 
হইলেই তাহাকে প্রতি ভা বলা যাইতে পারে। এখন প্রতিভা স্বতস্ িতী 

. শিয়া ভাহাকে, কি বাড়িতে টি না 1. তাহার, অপেক্ষা আত্মহত্যা ভাল। চি 

স্তরু।: ইহা যথার্থ। 81. টি 
শিক, এয বার্থ হয তবে এই বাতিক বাঠিতে নিতে কা 

না/ইহা কোন. লক্ষণ দেখিয়া নির্বাচন | 
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করিক? কোন, ৰা পাতরে জিয়া রি করিব, যে. কট লোনা, 

৮৪/ পিতল, । | 4 

ওুক। আমি বলিয়াছি যে স্থখের বস আর হবেই টান রা 

মনতয্যত্ব। অতএব স্থথই দেই কষ্টি পাতর। . * : | 

শিষ্য । বড় ভয়ানক কথা! আমি যদ্দি বলি, ইন্জিয় চিন সখ? 

গুরু । তাহা বলিতে পার না। কেননা সুখ কি তাহা বুঝাইয়াছি। 

আমাদের সমুদায় বৃ্তিগুলির স্ফ্তি, সামঞ্জস্য, এবং উপযুক্ত পরিতূপ্িই সুখ । 

শিষ্য । সে কথাটা! এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল 

বৃত্তির ক্কণ্ডি ও পরিতৃপ্তির সমবায় সুখ? না প্রত্যেক তিন তির বৃত্তির হি ও রী 

পরিভূ্সিই সুখ ? 

গুরু । সমবায়ই সুখ । ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ক্ষত্তি ও পানা ধের | 

অংশ মাত্র । | | 

শিষ্য। তবে কষ্টি পাতর কোন্টা ? ? .সমবায় না অংশ? ৫ 

শুরু । সমবায়ই কষ্টি পাঁতর। | 

শিষ্য । এত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুন আমি ছবি আকিতে পারি। 

কতকগুলি বৃত্তি বিশেষের পরিমার্জনে এ শক্তি জন্মে । কথাটা এই যে সেই: 

বৃতিগুলির সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য.কি না। আপনাকে এ প্রশ্ন 

করিলে আপনি বলিবেন “সকল বৃত্তির উপযুক্ত স্বস্তি ও চরিতার্থতার- সমবায় 

যে সুখ. তাহার কোন বিদ্ব হইবে কি না, এ কথ! বুঝয়া তবে চিত্র বিদ্যার. 
অন্থশীলন কর।” অর্থাৎ আমার হৃলি ধরিবার আগে আমাকে গণনা করিয়া: : 
দেখিতে হইবে, যে উহাত্তে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ্মনীর স্বাস্থ্য, ০ 
চক্ষে ্ ষি শ্রধণের শ্রাতি-_-আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মন্ুষ্যে পতি, দীনে দয়া, 
সত্যে'অন্ুরাগ--আযার অপত্যে স্নেহ শক্রতে ক্রেকধ, আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি... 

'দাশনিক ধৃতি,--আমার কাব্যের কল্পনা, স সাহিতযেরস সমালো 

কিছুর কোন বিদ্ন হয় কি না।: ইহাও কি সাধ্য ?.. 87554 8০ 
গুরু |. কঠিন বটে নিশ্চিত মানিও, ). ধশথাডরণ € ছেলে খেলা নহে। রম... 

না পল দিকে পে | 

রো নি হুরাহ ব্যাপার 1. প্রকৃত ধার্মিক খে প
ৃথিবীতে এ এত খিরল, তাহার স.... 

কারণই তাই।.. ধর্ম সখের উপায় বটে , কিন্তু সখ বড় আহাস-ল, নানা বা টা 
অতি ছরূহ ৷ ছুরহ, কিন্তু অসাধ্য ৪ (252 আই ০ ০) 
 শিখ্য। কিন্ত ধর্মমত সর্ব সাধারণের উপ্রযোগী হাই উচ। রঃ 

8 রা) 



২৪২. ্ রা নবজীকষন | 

. প্তুকু। দশ, ধদি তৌমার “জমার গড়িধার “সামগ্রী রই তাক হয়, 
তুমি যাহাকে সাধারণের উপষোগী- বলিতেছ, দেইরূপ করিয়া গড়িতাম। 

ফরমায়েস “মত, দখের জিনিস গড়িয়া দিতাম । কিন্ত ধশ্ম তোমার আমার 

গড়িবার নহে। ' ধর্ম শিক নিয়মাধীন। যিনি ধর্মের প্রণেতা, তিনি ইহ্থাকে 
যেরূপ করিয়াছেন সেইরূপই আমাকে বুঝাইতে হইবে। তবে ধর্মকে 

সাধারণের অন্ুপযোগীও বল! উচিত নহে । চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অন্ুশশীল- 

নের'দ্বরি সকলৈই ধার্মিক হইতে পারে । আমার বিশ্বাস যে এক জময়ে 
সকল মনুষ্যই ধার্ষিক হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন তাহারা আদ- 
শের অনুসরণ করুক। আদর্শ সম্বন্ধে যাহ] নিত সারি রানির তাহা 
হ্ইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে । | 
শিষ্য । আমি যদি বলি যে আপনার ওরূপ একট! পারিভাষিক ৭ এব 
খাপ স্থথ মানি না, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ % 

7 সরু | তাহাহইলে আমি বলিব, সুখে র উপার ধর্ম নহে, খের 

উপায় অধর্নম। | 

শিষ্য। ইন্ি় পরিতৃপ্ত কি স্থখ নহে? উহাও বৃত্তির করণ ও 

চরিতার্থতা বটে । আমি ইন্ট্রিরগণকে খর্ধ করিয়া, কেন দয়া দাক্গি- 

প্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, আপনি তাহার উপযুক্ত কোন কারণ 
দেখান. নাই। আপনি ইহা! বুঝাইত্বাছেন বটে, যে ইন্জরিয়াদির অধিক 
অনুশীঙ্গনে দয়! দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনা_-কিন্ত তছুন্তরে আমি 
যদি বলি যে ধ্বংস হয় হউক, আমি ইন্জিয় খে বকিত হই কেন? 

.. শস্ধরু | তাহা হইলে আমি 'বলিব, তুমি কিছ্বিত্কযা হইতে পথ 
ভুলিয়া এখানে 'আসিয়াছ। যাহা হউক, তোমার কথার আমি উত্তর দিব।' 
ইন্জিক় 'পরিতৃপ্তি-জুখ ? ভাল; তাই হউক। অমি তোমীতক অবাধে 
ই্জিয় পরিসৃপ্ত করিতে অনুমতি দিতেছি। আমি থত লিবিয়া দিতেছি, 
ঞে এই ইন্্রিয় পরিতৃপ্থিতে কখন কেহ কোন বাধা. দিবে না, কেহ 
নন্দ করিতে আ,যদি কেহ করে আমি গুণাগারি দিব: কিন্তু তোমী-- 

. কে একখানি খত লিখিয়া! দিতে” হইবে। “তুমি লিখিয়া দিবে. যে “আর 
ইহাতে স্থখ নাই” বলিয়া তুমি, ইজির পরতৃপ্তি ছাড়িয়। দিবে না। শ্রী, 
ক্লান্তি, রোগ, মনন্তাপ, আয়ুক্ষয়, পণ্ুস্থে অধঃপতন প্রভৃতি কোন রূপ ঘর 
আপত্তি করিয়া ইহা কখন ছাড়িতে পারিবে না।' কেমন রাজি আছ? 



শিষ্য। দোহাই মহাশয়ের! আমি. নই. িত্ত এমন লোক ,কি' 

বদ! দেখা যায়. না, যাহারা যাবজ্জীবন ,ইক্জিয়-পরিতৃপ্তিই “সারকরে ? 

নেক লৌকই ত এইবূপ ?* ররর যারে 

গুরু। আমরা. মনে করি বটে, এমন লোক আনেক ।+ কিন্তু ভিতরের. 

খবর রাখি না ভিতরের খবর. এই-_যাহাদিগকে যাবজ্জীরন. ইনি 

পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির চেষ্টা বড়” প্রবল বটে»; কিন্ত 

তেমন পরিভৃপ্ডি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্জিয় পরায়ণভার 

দুঃখটা-বুঝা ধায়) সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃত্তি ক্যটে..নাই বলিয়াই চেষ্টা, 

এত প্রবল । অনুশীলনের দোষে, হৃদয়ে আগুন জলিয়াছে”_দাহ- নিবা-. 

রণের জন্য তারা জল খু'জিয্বা বেড়ায়; জানে না যে অগ্নি-দদ্ধের ওষধ 

জল নয়। | 28 সী 

নিষ্য। কিন্তু এমনও দেখি যে অনেক লোক অবাধে অনুক্ষণ 

উন্জিয় বিশেষ চরিভার্থ করিতেছে, বিরাঁগও নাই । মদ্যপ ইহার উৎকই 

উদ্দীছরণ স্থল। অনেক মাতাল আছে, সকাল হইতে. সন্ধ্যা পর্য্যস্ত 

মদ খায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত । কই? তাহারা-ত মদ ছাড়ে নাঁ_ 

ছাঁড়িতে চায় না | | চে সি 

গুরু। একে একে বাপু । আগে "ছাড়ে না” কথাটাই,বুঝ। ছাড়ে 

মা তাহার কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না। ছাড়িতে পারে না, 

কেন না এটি ইজি তৃপ্তির লালসা মাত্র নহে_-এ একটি পীড়া'। ডাক্তারের 

ইহাকে 10)30991% , বলেন। ইহার ওঁষধ, আছে-_ চিকিৎসা আছে। 

রোগী মনে করিলেই রোগ ছাড়িতে পারে না। সেটা চিকিৎসকের হাত । 

* চিকিহুস। নিস্ফষপ হইলে রোগের যে, অবশ্যস্ভাবী, পরিপাম,তাহা। বটে 3-- পা 

মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত. করে। ছুড়ে না, তাহার কারণ এই 

_ শছাড়িতে চায় না”--এ কথা সত্য. নয় যে মুখে যাহা ব্বক, তুমি যে. * 

শ্রেণীর মাতালের কথা. বলিলে,. তাহা দিগের মধ্যে এমন. কেহই:নাইঠ যে. . 

মদ্যের হাঁভ..হইতে,. নিষ্কতি পাইবার জন্য মনে মনে অত্যন্ত.কাতর. নহে এ 

দ্বে মাতাল সঞ্াহে একদিন মদ খায়, সেই আজিও বলে এম-ছা
ড়িব 

তৃষ্চ বলবড়ী আছে । কিন্ত যাহার মাত্রা পূর্ণ, হইক্াচ্ছে, সে জানে মে. 

পৃথিবীতে যত: ছংখ আছে, মদ্যপানের” অপেক্ষা বড় ছু রুষি আর নাই 



২৪৪... নবজীবন |. 
সকল কথা মদ্যপ সম্বন্ধেই যে খাঁটে, এমত. নহে। সর্বপ্রকার য় 
_পরায়ণের পক্ষে. খাটে। কামুকের অনুচিত অনুশীলনের ফলও. .একটি 

রোগ । তাহাঁরও চিকিৎসা আছে এবৎ পরিপামে অকাল মৃত্যু আছে। 
এইরূপ একটি. রোগীর, কথা আমি আমার কোন টিকিৎসক বন্ধুর কাছে 
এইরূপ শুনিয়াছিলাম যে, তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া তাহার, হাত, 
পা বাধিয়] রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন, 

করিতে ন1 পারে, এ জন্য লাঁইকরলিটি দিয়া ভাহার অঙের স্থানে স্থানে 
ঘা করিয়া দিতে হইয়াছিল । 'উদরিকের কথা সকলেই জানে । আমার 

নিকউ একজন ওঁদরিক বিশেষে পরিডিত ছিলেন। তিনি ওঁদরিকতার 
| অন্থচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তি জন্য গ্রহণী রোগে আক্রাস্ত হইয়াছিলেন । 

তিনি বেশ জানিতেন যে দুম্পচনীয় দ্রব্য আহার করিলেই, তাহার পীড়া 
বৃদ্ধি হইবে। সে জন্য লোভ সঙ্গরণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, কিন্ত 
কোন মতেই কৃতকার্য হইতে পারেন শাঁই। বল! বাহুল্য যে তিনি 

অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাপু হে! রি সকল কি স্বখা? 
ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই ৭ 

শিষ্য। এখন বোধ হয়, আপনি যাঁহাকে স্থথ বলিতেছেন তাহা 

বুবিয়াছি। ক্ষণিক যে জুখ তাহা সুখ নহে । হরি 
শুরু । কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে ধদি একবার একটি গোলাপ 

ফুল দেখি, কি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে, 

সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্ত সে স্থুখ কি সুখ নহে? তাহা সত্যই সুখ ও 

. শিষ্য। যে সখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী ছুঃখ তাহা, 
হখ নহে, ছুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র । এখন বুঝিয়াছি কি? . *: * 

সরু। এখন. পথে আপিয়াছ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী ণ্ 

কেবল, ব্যতিরেকী ব্যাখ্যায় সব টুকু পাওয়া যাইবে না। আখ ছুই শ্রেণীতে 
দির করা তন পারে (১) স্থায়ী, ৫) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে “2 
শিষ্য স্থায়ী কাহাকে বলেন? . মনে করুন কোন ইন্দরিয়াসক্ত ব্যক্তি, 
রা ণচ বদর ধরিয়া ইন্জিয় . সখভোগ করিতেছে: কথাটা নিত, 
সের নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক . ২ বা 

০গ্করূ। প্রথমত, সমগ্র ভীবনের গা পা বৎসর নুন মা; 
তি পরকাল মান, না মান, আমি মীন্গি।-অনস্ত কালের তুলনায় পাচ বৎসর: 



হাথ | ২৪৫ 

কতক্ষণ ? কিন্তু আমি পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাঁকেও ধার্ট্িক করিতে চাহি; 
না। কেন না অনেক লোক পরকাল মানে না মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর; 

মানে না, মনে করে ছেলেদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে শান্ত করিবার ৃ  

একটা প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আঁজিকালি অনেক 'লোঁক পরকালের ভয়ে 

ভয় পায় না। পরকালের দুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্মের ভিত্তি, তাহা এই ৃ 

জনা সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্ধত্র বলবান, হয় না। আজিকর দিনে, 
বলিতেছি, কেন না এক সময়ে এদেশে সে ধন্ম বড় বলবানই ছিল বটে । 

এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী 

উনবিংশ শতীন্দী। সেই রক্ত-মীৎস-পূত্তিগন্ধ-শালিনী, কাঁমান-গোলা- বারুদ-. 

ভ্রীচলোডর-টর্ীডো গ্রভৃতিতে শোভিত! রাক্ষপী,__এক হাতে শিল্পীর কল 

চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাট। ধরিয়1, যাহা প্রাচীন, যাহ পবিত্র, যাহা! 

সহ সহজ বৎসরের যন্ত্র ধন, তাহা ঝাটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে । সেই 

পোড়ার মুখী, এদেশে আসিয়াও কাল! মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে 

পড়িয়া, তোমার মত সহজ সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবৎ অদ্ধশিক্ষিত 

বাঙ্গালী পরকাল আর মাঁনে না। তাই আমি এই ধর্ম ব্যাখ্যায় 

যণ্ত পারি পরকালকে বাঁদ দিতেছি । তাঁহার কারণ এই যে,যাহা তোমাদের 

হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়। আমি ধর্মের মন্দির 

গড়িতে পারিৰ না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাঁল বাদ দিলেই ধর্ম 

ভিত্তিশুন্য হইল নাঁ। কেন না, ইহলোকের সুখ কেবল ধন্মমূলক; ইহ- 

কালের ছুঃখও কেবল অধন্মূলক। এখন, ইহকালের ছুঃখকে সকলেই 

ভয় করে, ইহকাঁলের সখ সকলেই কাঁমনা করে । এজন্য ইহ্কালের সুখ 

রঃ খের উপরও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই ছুই কারণে, অর্থাৎ 

ইহকাল সর্কবাদী সন্মত, এবং পরকা সর্দবাদী সগ্মত নহে বলিয়া, আমি . 
কেবল ইহুকালের উপরই ধর্মের ভিত্তি সংস্যাঁপন করিতেছি (কিন্তু স্থায়ী. 

ই নখ স্থায়ী স্ুখ। কিন্ত ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে 

সখ কি?” যখন এ প্রশ্ন উঠিল; তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে কি 
হয়, যে অনস্তকাল স্থায়ী যে হ্থুখ, ইহকাল পরকাল উভয় কালব্যাপী যে নখ, ০ 

ই শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে, আর. একট! কথার যি 
রূন। ,মনে করুন, বিচারার্থ পরকাল স্বীকার, করিলাম। কিন্তু ইহকাঁলে .... 

নাহ সুখ, পরকালেও ্ ি তাই হ্খ? কালে যাহা হাহ, পরকালেও বওকি:1: 



২৪৬ ১1. মবজীবন |: 

. তাই ছঃখ? আপনি বলিতেছেন, ইহকাল পরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই 
স্থখ- এক জাতীয় সুখ কি উভয়কাঁলব্যাপী হইতে পারে? 

গুরু । অন্য প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ. আমি. অবগত 

নহি। যখন পরকাল শ্বীকার করিলে তখন ছুটি কথা স্বীকার করিলে ১ 
। প্রথম, এই শরীর, থাকিবে না, স্তরাঁৎ শাঁরীরিকী বৃত্তি নিচয়: জনিত 
| যে সকল ন্ুখ দুঃখ তাহ! পরকালে থাকিবে না । দ্বিতীয়, শরীর ব্যতিরিক্ত 
্ঃ তাহা থাকিবে, অর্থ ত্রিবিধ নারে বৃত্তিগুলি ৮০৭ -স্থতরাং 

কালে স্টিতা স্থখের, টি জানি « স্র্গ বলি রা ছুঃ খের নিলি 

(নরক বলি। অন্য প্রকার স্বর্গ নরক আমি মানি না। 

শিষ্য । কিন্তযদি পরকাল থাকে, তবে ইহা! ধর্ম্ব্যাখ্যার অতি প্রধান 

উপাদান হওয়াই উচিত । তজ্জন্য' অন্যান্য ধর ব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত 

লাভ করিয়াছে । আপনি পরকাল মানিরাঁও যে উহা! ধর্মব্যাখ্যায় বঞ্জিত 

করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা 

করি। | 
গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে । সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অস- 

ম্ূর্ণ হউক বা না হউক কিন্ত ভ্রাস্ত নহে । কেন না সখের উপায় যি ধর্ম 
হুইল, আঁর ইহকালের যে সুখ, পরকালে ও যদ্দি সেই স্ুখই সুখ হইল, তবে 
ইহকালেরও যে ধর্ম, পরকালের ও সেই ধন্ম। পরকাল নাই মান, কেবল 

ইহকালকে সার করিয়া সম্পূর্ণরূপে ধান্মিক হওয়া যায়। ধর্ম নিত্য। রা 

ইহকালেও স্খগ্রদ, পরকালে স্থপ্রদদ। তুমি পরকাল মান আর না৷ মান 

ধন্মাচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে,পরকালেও, স্র্থী হইবে 

শিষ্য । আপনি নিজে পরকাল মানেন_কিছু প্রমাণ আছে বলি মানেন; 
পু না কেবল মানিতে ভাল লাগে তাই.মানেন ? 

শুরু । যাহার প্রমাণীভাব, তাহা আমি মানি না | পরকালের এ 

ক্বাকে। বলিয়াই পরকাল মানি... নয 

। শিষ্য। যদি পরকালের প্রমাণ; আছে, যদি. আপনি দিকে পরকালে সী 
.এ তরে আমাকে তাহা মানিতে: উপদেশ দিতেছেন না! কেন ?. আমাকে নে 

ৃ রী সকল প্রমাণ বুঝাইন্েছেন: নুরে | বত 

শুরু আমাকে ইসা? স্বীকার করিতে হইবে,। যে সে সকল পাপ খনি 



ৰ ১ শন ৩ | ... হপখ. 

বিবাঞের স্থল। প্রমাণ গুলিরত এমন কোন দোষ নাই, যে সে সকল বিবাদের 

স্রমীমাংস। হয় না, বাহয় নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার 

বশত বিবাদ 'মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা 
নাই । এবং প্রয়োজনও নাই।: প্রয়োজন নাই, এইজন)' বলিতেছি, যে 

আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, যে পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধন্মাত্মা হও । 

ইহাই যথেষ্ট । আমরা এই ধর্ম ব্যাখ্যার 'ভিএর বত প্রবেশ করিব, তত্তই 

 দেখিব, যে এক্ষণে যাহাকে সমুদয় চিত্তবৃত্তির সর্ধবাজীন স্ফ.তি ও পরিণতি 

বলিতেছি, তাঁহার শেষ ফল পবিত্রতা--তিত্তশুদ্ধি *। তুমি পরকাল যদি নাও 

মান, তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে সুখী. 
হইবে যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হইল, তখন পর লোকে 

স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মানা ন' 

মানাতে বড় আসিরা গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে ধর্ম 

তাহাদের পক্ষে হজ হইল; যে ধন্মন তাহারা পরকালমূলক বলিয়! এত দিন 

. অগ্রহ্য করিত, তাহারা এখন সেই ধর্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে 
৷ গ্রহণ করিতে পারিবে । আর যাহার] পরকালে বিশ্বাস করে,তাহাঁদের বিশ্বাসের 

গঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর 
হউক, বরং ইহাই আমি কামন। করি। 

শিষ্য। এক্ষণে, আমরা স্থল কথ! হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। 
৷ কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী স্থখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, 
| 

র 
1. 

 খেঁইঈহকালে ও পরকালে চিরস্থারী যেস্ুখ, তাহাই স্থাষী জুথ। ইহার দ্বিতীদ 

উত্তর আছে বলিয়াছেন । ' দ্বিতীয় উত্তর কি ৭ | 
গুরু । দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না,' তাহাদের জন্য। ইহ 

জীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অস্ত হইল, তাহা হঈলে, যে সুখ 
সেই অন্তকাল পর্যাস্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী স্থখ। যদি পরকাল না থাকে, 

তবে ইহ জীবনে যাহ! চিরকাল থাকে, তাহাই স্থায়ী সখ । তুমি বলিতে ছিলে, 
পাচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইন্দ্রিয় স্থখে নিমগ্ন থাকে । কিন্তু. 
পাচ সাত দশ বৎসর কিছু, চির্জীবন নছে। যে পাচ সাত দশ বৎসর... 
ধরিয়া ইন্দ্রিয় পরিতর্ণে নিষুক্ত- আছে, তাহারও বতযুাল প্য্ত মে ইখ. টা 

থাকিবে না । তিনটির এক না একটি কারণে অবশ্য) অবশ্য, তা ঠার, লে. নি 

:* কথা কমে পরিস্থুট ইিইবে। 7:734-1:43.-5..81 



২৪৮ 8885 নবজীবন। 

সখের স্ব ভাঙ্িয়া যাইবে। (১) অতিভোগ জনিত গ্রানি বা বিরাগ-্অতি, 
তৃপ্ত; কিন্বা (২) ইন্জ্রিয়ান-্তি জনিত অবশ্যত্াবী রোগ বা অলামর্থ্য 'অথব৷ 

(৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এসকল জুথের ক্ষণিকতব আছেই আছে। 

শিষ্য । আর যে, সকল বৃত্তিগুলিকে উতরুণ্ট বৃত্তি বল। যায়, সে গুলির 

অনুশীলনে বে সুখ, তাহা কি ইহ জীবনে চিরস্থায়ী? 
গুরু। তদ্বিষপ্ণে অন্ুযাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাৎরূণের 

দ্বারা বুঝাই। মনে কর, দয়! বৃত্তির কথা হইতেছে । পরোপকারে ইহার 

অনুশীলন ও চরিতার্থ ত1। এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আস্ত 

করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের স্থথ বিশেষদ্পে অন্তব করিতে পারে 

না। কিন্তু ইহা যে অন্থুশীলিত করিয়াছে, সে জানে দয়ার অনুশীলন ও 

চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে, এমন তীব্র সখ আছে, যে নিক. শ্রেণীর 

রি ক্দ্িয্রুকের! সর্বলোকক্থন্দরীগণের, সমাগমেও সেব্প তীত্র সখ অনুভূত 
' করিতে পারে না |] এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ঈহার স্খজনকতা 

: বাড়িবে । নিকৃষ্ট বৃত্তির ন্যার, ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ 
জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থয, বা দৌর্কল্য জন্মে না, বল ও সামথ্য বরৎ বাড়িতে 
থাকে। ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। ওদরিক দিবসে 

] 

রী 
সপ 

1 | আনার বিশ্বাস যে পরকালেও আনাঁদের মানসিক বৃভ্ভিগুলি, থাকিবে, 

ছুইবার, তিনবার, না হয় চারিবার আহার করিতে পারে। অন্যান্য এন্জি- 

য়িকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, 

পলকে পলকে করা যায়। মৃত্যুকাল পর্ধাত্ত হীগার অনুশীলন চলে । অনেক 

লোর মরণ কালেও একটি কথা বা একটি ঈিতের দ্বারা লোকের উপকার 
| করিয়া গিঘাছেন।, আভিসন মৃত্যুকীলেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া 

1 বপিয়াছিলেন, “দেখ, ধার্মিক (08081) কেমন আখে মরে 1”. ৭... 
তার পর পরকালের কথা বলি, মান না মান সেটাও শুনিয়া 'রাখ | 

ঃস্ুতরাৎ এ দয়ারৃতিটিও থাকিবে । আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয়া 
॥ আব পারলৌকফিক এথমাবস্থায় ইহার সেট অবস্থায় থাকা সম্ভব, কেন'না হুহঠীৎ্/ক্সবস্থান্তরের উপবুক্ত কোন কারণ দেখা যার না।. আমি যদি, ইহা 

র্  উহ্মরূপে অন্ুশীলিত ও স্্থ প্রদ অবস্থায় লইরা যাই, তবে, উহা পরলোকেও 

... আমার: পক্ষে সুপ্রদ হইবে। |] আমার বিশ্বাস আছে যে সেখানে আমি ইহা 
রি .শহশীপিত ও চরিতার্থ করিয়া | ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর ধী হইব. 



স্থখ। ২৪৯ 

শেষ্া। : এ সকল সুখ-স্বপ্র মাত্র-_শতি অশ্রদ্ধেয কথা । দরার অন্থুশীলন 

ও চরিতার্থত। কর্্াধীন। পরোপকার কন্মমাত্র | আমার কন্ধেন্দ্রিয়গুলি, আমি 

শরীরের সঙ্গে এখানে রাধিকা গেলীম, সেখানে কিসের দ্বারা ক করিব ? 
গুরু । কথাটা কিছু নির্ববোধের মত বলিলে । «আমরা ইহাই জানি ষে 

যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই টৈতন্যের কর্মা-কর্শোন্্রি্সাধ্য | কিন্তু যে 

চৈতন্য শরীরে বদ্ধ নহে, তাহারও কর্ম যে কন্মেন্দ্িয সাপেক্ষ, এমত বিবে- 

চন! করিবার কোন কারণ নাই। ইহা! যুক্তিপঙ্গত নহে। 

শিষ্য । ইহাই যুক্তিনঙ্গত। অন্যথা-সিদ্ধি-শুন্যন্ত নিয়ত পূর্ববন্তিতা 

কারণত্বং। কর্ম অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্য । কোথাও আমরা দেখি নাই, যে 

কম্েত্র্িয়শূন্য যে, সে কন্ম করিয়াছে। ূ 
গুরু । ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে 

আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্মকে বিঘ্ুক্ত করিয়া বিচার 
করিতে প্রস্তৃত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিঘুক্ত করির। বিচার করিতে 
প্রস্তুত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে 

করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্ত, 

ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও স্বীকার কর। 
যদি তাহা কর, তবে কক্মেন্ডিয়শূন্য নিরাকাঁরের কণ্ম কর্তৃত শ্বীকার করিলে ।. 
কেন না ঈশ্বর সর্ধবকর্তী, সর্কআষ্টা | | 

পরলোকে (০01101010718 0 015601)0) জীবনের অবস্থ1 স্বতন্্ব। অতএব 

প্রয়োজনও স্বতন্ত্র । ইন্ছিয়েরু প্রয়োজন না হওয়াই সম্ভব । 

শিষ্য। হইলে হইতে পারে । কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথা । আন্দাজি 
' কথারপপ্রয়োজন নাই । | 

গুরু। আন্দাজি কথ! ইহা আমি স্বীকার কর্রি। বিশ্বীদ করা, না করার 
পক্ষে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি 
যে দেখিয়া আসি নাই, ইহা! বোধ করি বল! বাহুল্য । কিন্ত এসকল 
আন্দাজি কথার একটু মূল্য আছে। যদ্দি পরকাল থাকে, আর যদি 1ম ০ 

০০০৮০] অর্থাৎ মানসিক অবশ্থার ক্রমান্বয় ভার সত্য হয়, তবে পরকাল 

সন্ধে যে অন্য কোনরূপ সিদ্ধাস্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখিতেছি না। 
এই ক্রমাহ্বয় ভাবটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে। হিন্দু, খুষটায়। বা ইস্- রঃ 

_লামী যে ম্বর্ণনরক,। তাহা এই নিয়মের বির্ধ। যদি পরকাল থাকে, তবে 
2:০১ 



২৫০ নবজীরন । 

পরকাল আমার নাগ হওয়াই সম্ভব । আন্দাজি কথাটির দাম, এই । 
বিশ্বাস-কর, না-কর, তোমার প্রবৃত্তি। 

শিষ্য । যদি পরকাল মানিতে পারি তবে, এটুকু ও না হয় মানিয়া 
লইব। যদি. হাতিট। গিলিতে পারি, তবে হাতির কাণের ভিতর যে মশাট' 

ঢুকিয়াছে, তাহা, গণায় বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের 

শালন কর্তৃত্ব রুই? 

গুরু । যাহারা (07506 ০৫ 2০৮০৪) স্বর্গের বজধর গড়িয়াছে, তাহার! 

পরকালের শাসকত1 গড়িয়াছে.। আমি কিছুই গড়িতে বসি নাই ।আমি মনুষ্য 

জীবনের সমালোচন। করিয়া, ধর্মের যে স্থুল মর্ম বুঝিয়াঁছি, তাহাই তোঁমাকে 
বুঝাইতেছি। কিন্তু একট] কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই । যে পাঠশালায় 
গড়িয়াছে, সে.যে দিন পাঠশাল] ছাড়িল, সেই দিনই একটা মহামহোপাধ্যায় 
'পণ্তিতে পরিণত হইল না। কিন্তুসে কালক্রমে একটা মহামহোপাধ্যায় 

পণ্ডিতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা! রহিল। আর যে একেবারে 
'পাঠশালায় পড়ে নাই, জনষ্টয়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশীলাতেও পড়ে নাহ, 

সে পঞ্তিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহলোককে আসি তেমনি একটি 
পাঠশালা মনে করি । যে এখান হইতে সদ্বত্তিগুলি মাজ্জিত ও অন্শীলিত 

করিয়া পইয়! যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাভীত স্ফা্তি 

আপ্ত হইয়া তাহার অনস্ত সুখের কারণ হইবে, এমন জস্তব | আর যে স্বদততি- 
গুলির অনুশীলন অভাবে অপক্কাবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার 

পরলোকে কোন স্ুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর যে কেবল অসদুত্তিগুলি 

ক্ষুরিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনস্ত ছুঃখ। আমি এইরূপ স্বর্গ 

নরক মানি। কুমি-কীট-সস্কুল ঝিষ্টামূত্দের হ্রদরূপ নরক,বা অপ্সরোকষ্ঠ- নিনাদ- 

মধুরিত, উর্বসী মেনকা রম্ভাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দন-কানন-কুস্থন-স্থবাস-, 

'সমুল্লাসিত বর্গ মাঁনি না। হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের “বখামি” গুলা মানি 
না । আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি । 

শিষ্য । আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না । সম্প্রতি 

পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহকাল লইয়া সুখের ষে ব্যাখ্যা, করিতে- 
ছিলেন, তাহার সুত্র পুরগ্রহণ করুন । | 

গুরু । বোঁধ হয় এতক্ষণে বুঝাইপ়া থাকিব, যে পরকাল বাদ দিয়া: কথ! | 



স্থখ | ২৫৯ 

কহিলেগ, কোঁন কোঁন জুখকে স্থাী,আর কোন কোন সখের স্থাধিত্বীভাবে 

তাঁহাকে ক্ষণিক বলা যাইতে পারে । 

শিষ্য । বোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি,নাই। আমি একট! টগ্সা শুনিয়া 

আদিলাম, কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখিয়৷ “মাসিলাম। তাহাতে 

কিছু আনন্দ লাভও করিলাম। সে সুখস্থায়ী না ক্ষণিক % 

গুরু । যে আনন্দের কথা তৃমি মনে ভাঁবিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি, তাহা 

ক্ণিক বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহ! 
স্থায়ী সুখ । সেই স্থায়ী সুখের অংশ, বা উপাদান বলিয়া, প্ আনন্দ টুকুকে 
স্থায়ী সুখের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে । সখ, ষে.বৃন্তির অনুশীলনের ফল,)' 

এ কথাটা ষেন মনে থাকে । এখন বলিয়াছি, যে কতকগুলি বৃত্তির সিউল 

জনিত যে স্তুখ, তাহ! স্থায়ী, আর কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন জনিত যে সুখ 

তাহা অস্থারী। শেষোক্ত স্থখও্ড আবার দ্বিবিধ; (১) যাহার পরিণামে ছঃখ, 
(২) যাহা ক্ষণিক হইলেও পরিণামে ছুঃখ শূন্য। ইন্দ্রিয়াদি নিুষ্ট বৃত্তি 
সনবন্ধে 'পুর্ে যাহা বলা ভইয়ীছে, তাহাতে ইহী অবশ্য বুঝিয়াছ, যে এই 

বৃত্তি গুলির পরিমিত অনুশীলনে ছুঃখ শুন্য স্থখ, এবং.এই সকলের অসসুচিত ; 

' অনুশীলনে যে সুখ, তাহারই পরিণাম ছুঃখ । অতএব সুখ ত্রিবিধ। 
| (১) স্থায়ী । 

| (২) ক্ষণিক কিন্ত পরিণামে দুঃখ শূন্য । 
(৩ ক্ষণিক কিন্ত পরিণামে দুঃখের কাঁরণ। | 

শেষোক্ত স্থথকে সুখ বলা অবিধেয়._উহা ছুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। 
সখ তবে, (১) হুয় যাহা স্থায়ী (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে ছুঃখ 
শুন্য । আমি যখন বলিয়াছি, ষে সুখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থে ই 

সধশব ব্যবহার করিয়াছি । এই ব্যবহারই এই শবে, যথার্থ বাবহার, 

কেন না যাহা বস্তৃত ছুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহ! ভ্রাস্ত ব। পশুবৃত্তদিগের মতা 

বলখী হইয়া সুখের মধ্যে গণন] করা যাইতে পারে নাঁ। যে জলে শপড়িয়া? 

ডুবিয়া মরে, জলের স্নিগ্ধতা'বশত তাহার প্রথম নিমজ্জন কালে কিছু সুখোঁ-; 

পলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু বস্তত সে অবস্থা তাহার সুখের অবস্থা হে) | 

নিমচ্জছন ছুঃখের প্রথমাবস্থা মান্র। তেমনি ছুঃখপরিণাম সুখও ছুংখের 
প্রথমাবন্থা মাত্র। নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে।, ২0 
এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন।' তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 



২৫২ . মধজীবন। 

এ «এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই:বৃত্তিকে বাঁড়িতে দিতে'পারি 

না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্বাচন করিব? কোন্ কষ্টি পাতরে ঘসিয়া 

ঠিক করিব, যে এইটি সোনা, এইটি পিতল ?” এই প্রাশ্ের উত্তর এখন 
পাওয়া গেল। ষে কৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী স্থুখ, তাহাকে অধিক 

বাড়িতে দেওয়াই কর্তৃব্য_যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর যে গুলির অন্কুশী- 
লনে ক্ষণিক সুখ তাহ] বাড়িতে দেওয়া অকর্তব্য, কেন না এ ষকল 

বৃত্তির *ধিক অনুশীলনের পরিণাম ছুঃখ, সুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অনু- 

 শীলন পরিগিত) ততক্ষণ ইহা অবিধেয় নহে কেন না তাহাতে পরিণামে 

দুঃখ নাই। তার পর আর নহে। অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ ; যে রূপ অনু- 

শীলনে সুখ জন্মে, ডঃখ নাই, তাহাই বিহিত । অতএব শ্খই 

সেই কষ্টি পাতর। 

বৈষ্ণব কবির গ্রান। 
মর্ত্যের সীমানা । 

এক স্থানে মর্ডের প্রাস্তদেশ আছে, সেখানে ঈীড়াইলে মর্ত্যের পর পার 

কিছু কিছু যেন দেখাণ্যায়। সেস্থানটা এমন সঙ্কট স্থানে অবস্থিত, যে 

উহাকে মর্কোর গ্রান্ত বলিব, কি ক্বর্দের প্রীস্ত বলিব, ঠিক করিয়া উঠা বায় 

না অর্থাৎ উাহাকে ছুই বলা যাঁয়। সেই প্রাস্তভূমি কোথায়! পৃথিবীর 

আপিসের কাজে শ্রান্ত হইলে, আমর! কোথায় সেই স্বর্গের বাধু সেবন 

করিতে যাই । 
স্বর্গের সামগ্রী । 

স্বর্গ কি, আগে ভাঁহাই দেখিতে ভ্য়। যেখানে যে কেহ স্বর্গ কল্পনা 
করিয়াছে, সকলেই নি নজ নিজ ক্ষমত1 অনুসারে স্বর্গকে সৌন্দর্য্যের সার বলিয়া 

কল্পনা করিয়াছে । আমর শর্ণ আমার সৌন্দর্য্য কল্টনার চরম তীর্থ? 

পৃথিবীতে কত কি আছে, কিন্ত সৌন্দ্য ছাড়া এখানে মানুষ এমন আর 
কিছু দেখে নাই, যে তাহা দিয়া সে তাহার হ্বর্গ গঠন করিতে পারে। সৌন্দর্য্য 

যেন স্বর্পের জিনিঘ পৃথিটিন্তে আসিয়া! পড়িয়াছে, এই জন্য পৃথিবী হইতে 

স্বর্গে কিছু পাঠাতে হ ভইলে, (সৌন্র্ধাাকেই পাঠাতে হয়। এই জন্য সুন্দর 

জিনিষ যখন ধ্বংশ হয় যায় তখন কবিরা কঞ্ন] করেন- দেবতারা বর্গের 



৩ পপি স্রোত সিররা 

তাই, নহিলে সৌন্দর্য কিছুই নয়। 

বৈষ্ণব কবির গীন। ২৫৩ 

অভাঁব্দূর করিবাঁর জন্য উহাঁকে পৃথিবী হইতে চুরি *করিয়! লইয়া গেলেন। 
এই জন্য পৃথিবীতে সৌন্দধ্যের উৎকর্ষ দেখিলে উহাকে স্বর্গচ্যুত বলিয়া 

গৌজা মিলন দিয়া ন1! লইলে যেন হিসাব মিলে না। এই জন্য, অজ ও 

ইন্দূমতী সুরলোৌকবাসী, পৃথিবীতে নির্বাসিত । 
মিলন। 

তাই মনে হইতেছে, পৃথিবীর যে প্রান্তে বর্গের আস্ত, সেই প্রাস্তটিই 

যেন সৌন্দরধ্য। সৌন্দর্য মাঝে না থাকিলে যেন স্বর্গে মর্ত্যে চিরবিচ্ছেদ 

হইত। সৌন্দর্য্য স্বর্গে মর্ত্যে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে--সৌন্দ্যের মাহাতআ্বযই 

স্বর্গের গান। 

শঙ্ঘকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে 
না। উহা কাণের কাছে ধর, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি 
শুনিতে পাইবে। পুথিবীর সৌন্দ্যের মর্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাঁজিতে 
থাকে। কেবল বধির তাহা]! শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে 

গাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে 
প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, 
স্থন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্ধ্য-মহাদেশের তীরভূমি 
চোখের সন্মখে রেখার মত পড়ে। 

মর্ত্যের বাতায়ন । 

এই অনেকটা দেখা যাঁয় বলিয়া! আমরা সৌন্দর্যকে এত ভালবাসি । পৃথি- 

বীর চারিদিকে দেয়াল, সৌন্দর্ধ্য তাহার বাতীয়ন। পৃথিবীর আর সকলই 
তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া! আমাদের চোখের সন্মুখে আড়াল করিয়। দাড়ায়, 

 সৌন্দধ্য ভাহা করে নাঁ-সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া আমরা অনস্ত রঙ্গভূমি 

দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-বাতায়নে বসি আমরা স্থদূর আকাশের 
নীলিমা দেখি, সুদূর কাননের সমীরণ স্পর্শ করি, সুদুর পুপ্পের গন্ধ পাই, 

স্বর্গের কুরধ্য-কিরণ সেইখান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে গবেশ করে। 
আমাদের গৃহের স্বাভাবিক অন্ধকার দুর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের সক্কোচ 
টলিয়া যায়, সেই আলোকে পরম্পরের মুখ দেখিয়া আমরা পরস্পর পর-. 
্পরকে ভালবাদিতে পারি। এই বাতায়নে বসিয়া অনস্ত আকাশের জন্য 
আমাদের প্রাণ যেন হাহা? করিতে থাকে, ছুই বাহু তুলিয়! সুর্যযকিরণে 

. উড়িতে ইচ্ছা যায় এই সৌন্দধ্যের শেষ কোথায় অথবা এই সৌনর্য্যের 
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আরন্ত কোথায়, তাহারই'অন্বেষণে এ সুদুর দিগন্তের অভিমুখে বাহির হহ্ 
পড়িতে ইচ্ছা করে, ঘরে যেন আর মন টেকে না। বাঁশীর শব্দ গুনিলে তাই 
মন উদাস হইয়া যায়, দক্ষিণা বাতাসে তাই মনটাকে টানিয়া কোথায় বাহির 
করিয়া লইয়া যায়। সৌন্দধ্যচ্ছবিতে তাই আনাদের মনে এক অসীম 
আকাঙ্ফা উদ্রেক করিয়া দেয় । 

| সাড়া । 
স্বর্গে মর্ত্যে এমনি করিয়াই কথাবার্তা হয়। সৌন্দয্যের প্রভাবে আমা- 
দের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি ব্যাকুলতা উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন 
তৃপ্তি পায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকাঁ- 

জ্ষার গান উঠে, স্বর্গ হইতে তাহার যেন সাঁড়া পাওয়া যাঁয়। 

সৌন্দর্য্যের ধৈর্য্য । 

যাহার এমন হয় না, তাহার আজ যদি বানা হয়, কাল হইবেই | আর 
সকলে বলের দ্বারা অবিলম্বে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়, সৌন্দর্য্য 
কেবল চুপ করিয়া দীড়াইয়া থাকে আর কিছুষ্ট করে না। সৌন্্য্যের ফি 
অসামান্য ধৈর্য্য ! এমন কতকাল ধরিয়া প্রভাতের পরে প্রভাত আসিয়াছে. 
পাখীর পরে পাখী গাহিয়াছে, ফুলের পরে ফুল ফুটিয়াছেএকেহ দেখে নাই,শৌনে 
নাই। বাহাদের ইন্জিয ছিল, কিন্ত অতীন্রিয় ছিল না, তাহাদের সম্মুথেও 
জগতের সৌন্দ্ধ্য উপেক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন হাসিমুখে আবিভূর্তি হইত । 
তাহারা গানের শব্ধ শুনিত মাত্র, ফুলের ফোটা “দখিক মাত্র। সমন্তই 

তাহাদের নিকটে ঘটনা! মাত্র ছিল। কিস্তু প্রতিদিন অবিশ্রাম দেখিতে 

দেখিতে, অবিশ্রাম শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহাদের চক্ষুর পশ্চাতে আরেক 

চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে আরেক কর্ণ উদ্ঘাটিত হই । 

ক্রমে তাহার! ফুল দেখিতে পাল,'গান শুনিতে পাইল। ধৈধ্যঈ সৌন্দর্যের 
অস্ত্র। পুরুষদের ক্ষমতা আছে, তাই এতকাল ধরিয়! রমণীদের উপরে অনিয়্- 

স্ত্িত কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল । রমণীরা আর কিছুই করে নাই, প্রতিদিন 

তাহাদের সৌন্দর্য্য খানি লইয়া ধৈর্য্য সহকারে সহিয়া আসিতেছিল। অতি. 
ধীরে ধীরে প্রতিদিন সেই সৌন্দর্য জয়ী হইতে লাগিল। এখন দানব-বল 
সৌন্দ্ধ্য-দীতার গায়ে হাত তুলিতে শিহরিয়া উঠে। সভ্যতা ঘখন বহুদুর 
অগ্রসর হইবে, তখন বর্ধরেরা কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা: 

 মাত্রের পুজ! করিবে না। তখন এই গ্সেহপুর্ণ ধৈর্ধ্য, এই আত্ম-বিসর্জন, এই: .. 
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মধুর সৌন্দর্য, বিন! উপত্রবে মনুষ্য হৃদয়ে -আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা! করিয়া 

লইবে। “তখন বিঞুদেবের গদার কাজ ফুরাইবে, পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে। 
: জ্ঞানদাসের গান। 

পূর্বেই বলিয়াছি, সৌনধ্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্তা আনিতেছে। যে 
বধির, ক্রমশ তাহার বধিরতা দূর হইতেছে। “বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি 
গান পাইয়াছি,তাঁহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া! আমার এত কথা মনে পড়িল। 

সুরলী করাও উপদেশ । 
যে রন্ধে, যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ | 
কোন্ রন্ধে, বাজে বাশী অতি অন্ভুপাম। 
কোন্ রন্দে, রাধা বলে ডাকে আমার নাম ॥ 
কোন্ রন্ধে, বাজে বাঁশী স্থললিত ধ্বনি। 
কোন্ রন্ধে কেকাঁশব্দে নাচে ময়ুরিণী ॥ 
কোন্ রন্ধে, রসালে ফুটয়ে পারিজাত। 
কোন্ রন্ধে, কদন্ব ফটে হে প্রাণনাথ ॥ 
কোন্ রন্ধে, ষড়খতু হয় এক কালে। 

কোন্ রদ্ধে, নিধুবন হয় ফ,লে ফলে ॥ 
কোন্ রন্ধে কোকল পঞ্চম স্বরে গায়। 
একে একে ক শিখাইয়! দেহ শ্যাম রায় ॥ 
জ্ঞানদাস কহে হাসি হাসি। 
“রাধে মোর” বোল বাজিবেক বাশী। 

বাশীর স্বর। 
সৌন্দধ্য-্ব্ূপের হাতে সমস্ত জগতই একটি বাশী। ইহার রন্ধে, 

রন্ধে তিনি নিশ্বাস পুরিতেছেন ও ইহার রন্ধে, রন্ষে, নূতন নূতন স্থুর উঠি- 
তেছে। মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়া 

বাহির "হইতে চায় । সৌন্দর্ধ্যই তাহার আহ্বান গান। সৌন্দর্ধ্যই 
সেই দৈববাণী। কদন্ব ফল তাহার ধাঁশির* স্বর, বসম্ত খু তাহার 
বাশির স্বর, কোকিলের . পঞ্চম তাঁন তাহার বাশির স্বর। সে 
বাশির স্বর কি বলিতেছে! জ্ঞানদাস হাসিয়া! বুঝাইলেন, সে 
কেবল বলিতেছে “রাধে, তুমি আমার”--আার কিছুই না। আমর! 

শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য অব্য্ত কে আমাদেরই, নাম ধরিয়া 
ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন-/“তুমি আমার, তুমি, আমার কাছে 
আইস!” এই. জন্য, আমাদের চরিদিকে যখন সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া 
০ "তখন আমরা ধেন একজন-কাহার বিরছে কাতর হই, ষেন একজন- 
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কাহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুক. হই_-সংসারে আর যাহারই প্রতি 

মন দিই; মনের পিপাসা যেন দূর হয়না । এই জন্য সংসারে থাকিয়া 
আমর] ষেন চির বিরহে কাল কাটাই। কাণে একটি বাঁশির শক আসি- 

তেছে, মন উদাস হুইয়। যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া 

বাহির হইতে পারি না। কে বাঁশী বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল, 

তাহাকে দেখিতে পাই না; সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়। বেড়াই। 

অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক. না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি 
চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে । 

এই বশির ডাক শুনিয়াই বলিতেছিলাম সৌন্দর্যে স্বর্গ মর্ত্ের 
উত্তর প্রত্যুত্তর হয়। 

. বিপরীত । 

আবার এক এক দিন বিপরীত দেখা যার়। জগৎ জগৎ্পতিকে বাঁশী 

বাজাইয়া ডাকে । তাহার বশী লইয়া তাহাকেই ডাকে । 

আজ,কে গে! মুরলী বাজায় ! 
এ ত কভু নহে শ্যামরায়, 
ইহার গৌর বরণে করে আলো, 
চুড়াটি বাধিয়া কেবা দিল, 
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী, 
নীল উদ্নলি নীলম্ণি ॥ 

বিবাহ। 

জগতের সৌন্দর্য অসীম লৌন্দর্ধ্যকে ভাকিতেছে। তিনি পাশে 

আসিয়া অধিষ্ঠিত হইর়াছেন। জগতের সৌন্দর্যে তিনি যেন জগতের 
প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। তাই আজ জগতের বিচিত্র গাল, বিচি 
বর্ণ, বিচিত্র গঞ্জ, বিচিত্র শোভার মধ্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত দেথিতেছি। তাই 

আজ জগতের সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে অনস্ত সৌন্দর্যের আাকর দেখিতেছি' 

আগাদের হৃদরও যদি সুন্দর না হয়,তবে তিণি কি মামাদের হৃদয়ের মধে। 

আসিবেন ? 

অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্যের মাল! লঈয়| মাল! বদল ক্িয়াছে | তিনি 

তাহার নিজের সৌন্দর্য ইহার গলায় পরাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌন্দর্য 
লইয়। তাহার গলায় তুলিয়া -দ্লিতেছে। সৌন্দর্য স্বর্গ মর্ড্যের বিবাহ নিবিঞ্ধন। 
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শত 

ৃ ব্রততত্ত | 
| 

ূ ৩1 নিয়ম । 

জগৎ নিয়মাধীন। দ্বিন রাত্রি অপ্রতিহত নিয়মে ফিরিতেছে ; জল বাযু 
মগি আদি পদার্থের মধ্যে নিয়মের কখনই কোন ব্যত্যয় হয় নী; এই 
সমস্ত পদার্থের পরমাণু সকল আবার আর এক প্রকার-_যথ! রাসায়নিক__ 
ূ নয়মের, বশবর্তী। ফঙ্গত যে দিকে দেখ, মনুষ্য ব্যতীত, কোথাও 
ন্বেচ্ছাচারিতার চিহ্ন মাত্রও পাইবে না। আমাদিগের. দেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রের : 

দিমযক্ চালনা হয় নাই বটে; আমরা জলের শক্তি আত্ম করিয়া কখন 
ৃ মকল ব1 হাইডুলিক প্রেম রচনা করিতে পারি নাই, বা্পের নিম 

নিয়া কখন কোন রথ বা পোত নির্মাণ করিতে পারি নাই; এবং- 
[মালোক বা তড়িতের সাহাযোও কখন কোন অমানুষিক চিত্রকর কি বার্তীবহ 

নয়োগ করিতে পারি নাই। তথাচ এতদ্দেশীয় ন্যায়শান্ত্রে কার্ধ্য-করণ 
নন্ধ উপলক্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলীতৃত কথাটি চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। “কারণ” 
টড অন্যথা সিদ্ধিশুন্যস্য নিয়তপূর্ববর্তিতা” ভিন্ন আর কিছুই গণ্য হয় 
মা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে উহা কেবল নিয়মেরই লক্ষণ এবং নিয়মের কারণ . 
॥ তাহা মন্গৃষ্যের জ্ঞানাতীত। হিন্দুশীক্্ মতে কার্ধ্যকারণ সমস্তই নিয় 
বর্জী। এতদেশে নানা প্রকার প্র স্বীকৃত হয় বটে কিন্ত পাশ্চাত্য 
'খধ্যের সহিত সে গুলির অনেক বিভেদ । 'আমাদিগের বত উ্বরধ্য যতই 

৯ 
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অনৈসদির্কি হউক তাহার বিন্দুষার্তও নিয়ম বাহিভত নহে 2 নারদ 
 নিয়মাধীন। শিহলন বলিতেছেন ।-_ 

নমস্যামো দেবান এ হতরিধ্বেস্তরপি বগা 
বিধিববন্দযঃ সোইপি প্রতিনিষ্নত ক্র্্ম্টক ফলদঃ | 
ফলং কর্থীয়তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা 
নমস্তৎ কর্মত্যে। বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥ 

দেবতাদিগকে নমস্কার ! উ“ছ!। তাহারাও হতবিধির অধীন। তবে 
বিধিই' বন্দনার পাত্র ?-_-বিধাতাও কেবল কন্মের নয়মিত ফল প্রদান করিতে 
সক্ষম.! ফল? উহাও কর্মায়ত ! তবে অমরগণই কি আর বিধিই বাকি এত! 
আমি সেই কর্্মকেই নমস্কার করি, ধাহার প্রভাব স্বয়ং বিধিও অতিক্রম 
করিতে অক্ষম ! 

অতএব হিন্দু হইয়] প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি উপেক্ষা করা অবিধেয়। .. 
গ্রহচক্র সমভিব্যাহারে স্বয়ং বসুন্ধরা নিয়মাধীন । ভূতময় পদার্থ সমূহ 
এবং পদার্থের পরমাণুগুলিও তদন্ুরূপ, সকলেরই নিয়ম আছে। উদ্ভিদ 
এবং চেতন পদার্থ ঘটিত জীববিজ্ঞান, আবার আর এক শ্রেণীস্থ নিয়মের 

পরিচায়ক । ইহাতে এইমাত্র মতভেদ দেখা যায় যে কেহ কেহ-ক্র্থাৎ যোগ 
ব৷ ধিশ্নসফি-বাদীয়া_-বলেন। মন্ুষ্যের জীবন স্বেচ্ছাঁধীন করা যাইতে পারে। 
কিন্তু এ কথাটা এখন এক পাশে ফেলিলে বড় ক্ষতি হষ্টরে না। এতভিন্ন আর 

কতকশুলি বস্ত নিয়মাধীন 'বলিয়া অতি অল্প কাল মধ্যেই প্রকাশিত হটস্বাছে। 

এই "সফল নিয়মাধলির ভেদ লক্ষ্য করিয়! এক এক শ্রেণীস্ক নিয়মের অধীন 

বস্তগুলিরগ বিভিন্ন স্বীকাত হয়। নতুবা বস্তুর বস্তত্ব-ও পার্থক্য লম্বা 
বিবাদ উপস্থিত হইতে পরে । যে অভিনব আবিষ্কৃত নিয়মাবলির কথা ঘলি 

য়াছি হা ভুই- শ্রেণীতে বিভক্ত; এবং তৎসংস্থষ্ট পদার্থ--সমাজ এবংব্যক্তি। 

আপাতত ব্যক্তি জীষ- হইতে পৃথক বোধ হয় না, আর সমাজ নামক পদা-: 
খের স্বতন্ত্র অন্তিত্থ মনে করাই কঠিন । কিন্তু এরূপ সন্দেহ: এখন. কেবল 
বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ-.করে যাত্র। এইনসকল বিতিন্ন বিষয়ের 

পৃথক।পৃথক নিয়ম: লমস্যই অলজ্যনীয়। এমন কি ভ্ী সকল নিয়ম -আরিঙ্কার 
ও সপ্রমাঁপিত-করিবার নিয়মও জগতের'অলজ্ঘনীয় নিয়মের মধ্যে পরিগর্িত 
হইভেছে।। শেষোক্ত নিযম. ভ্রিবিধ,-যখা। ঈক্ষগ” (0৮৪০5810), পরীক্ষণ 

(পয :এবঘ। পর্য্যবেক্ষণ: (000781802)1 এই ত্রিবিধ :প্রণালীতে 

যেসকল; দিয়মনির্দারিত হয় তাহা নকলের 'পক্ষেই প্রামাণ্য। উহ ঈশ্বর 
প্রণীক্ পক. ন। ভাহার: মীমাধদা করা দুরে থাকুক এরূপ আলোচনাই ক্াগ্র-. 
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সিদ্ধ হইয়াছে ;) কেন. না কার্ধোর কারণ বলিলে ঈক্ষিত খ্ঘটনা সমুহের মধ্যে 

নিয়ম মাত্র উপলক্ষিত হয়; সেই নিয়মের কারণ জানিবার উপায় ঈক্ষণাদি' 
| ত্রিবিধ ক্রিয়ার বহিভূ্তি। ফলত ঈশ্বর বিষয়ক কোন শ্বতন্ত্র জ্ঞান, উপার্জন 

করিতে পারিলেও তদ্বারা প্রাগুক্ত নিয়মের কিন্বা নিয়মিত ঘটনার রূপান্তর 

করিবার প্রত্যাশ! কোন বিবেচক ব্যক্তিই করেন-না। 

নিয়ম কেমন অব্যর্থ তাহার যৎকিঞ্চিৎ উপরিভাগে ব্যক্ত করা'গেল। 

কিন্ত নিয়ম মানিলেই যে অদৃষ্ট মানিতে হয় তাহা নহে। কিছুই-অক্কুয্যের 
স্বেচ্ছাধীন হইতে পারে না, কিন্তু স্বস্ব কার্য্যের উপরে স্বেচ্ছার যথেষ্টই স্থল 

আঁছে। কূপ হইতে জল আমার হাতে আসিবে না? কিন্ত-আমি জল 

তুলিতে পারি এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তুলিতে পারি। দড়ি দিয়া, কপিকল 
দিয়া এবং হাঁপিস করিয়া তুলিতে পারি । ফলত শিহলনের প্রমাণ, পরিত্যাগ 
করিলেও বৈজ্ঞানিক এবং বিধিনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ অনায়াসে 
উপলব্ধ হইবে। প্রথমত বিধিনির্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্কার ও সপ্রমাণথ করিবার কোন 

নিয়ম নাই । আর স্বেচ্ছাচার বিবর্জিত শক্তিকে এ্রশী শক্কি.বলিলে আর কোন 
ক্ষতি না. হউক, সংজ্ঞ। প্রয়োগের বিশৃজ্খল1 হয় । এ দিকে১জ্যোতিষের নিয়ম 

মানিলে স্বয়ং জগনীশ্বরকেই উপেক্ষা করিতে হয়। আর গ্রহগণের পৃজাদ্বারা যদি 
কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে জ্যোতিষের অর্যর্থ নিম-স্তেচ্ছানুবর্ভা 
গ্রহগণের অন্ুপযোগী,এ কথ শ্বী কণার করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত বৈজ্ঞানিক নিয়ম 
কেবল মনুষ্য বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত; মনুষ্য ব্যতীত আর কেহ উক্ত নিয়মাবলী 

স্বীকার করিবে কি না, তাহ] জানিীর উপায় নাই। মনুষ্য উল্লিখিত ত্রিবিধ 
বিচার প্রণালী দ্বারা যেখানে অন্যথা সিদ্ধিশূন্য নিস্বত-পুর্ববন্তিত1 দেখিতে 

" পান, সেইখানেই নিয়ম অবধারিত করেন। মনুষ্য মাত্রেই এক. জাতীয় 

_ জীব এবং এক শ্রেণীস্থ নিয়মের বশবর্তী; সেই জন্যই এই সকল নিয়ম সর্ব- 
বাদী সন্মত হইয্বা থাকে । তভিন বিজ্ঞান শাস্ত্রে একবাক্যতা জন্মিবার'আর 
কোন হেতু নাই। আর এই সকল নিয়ম যে.মস্কুষ্য পরম্পরায় গ্রাহ্য .হইয়া 
থাকে অথচ অন্য জীবের গ্রাহ্থ. এ কথা বলা যায় না,ভাহার হেতু এই যে, মন্গুষ্য* 
গণ ভাষ! এবং দ্বিভাষীর সাহায্যে মনোগত অভিপ্রায় পরহ্পরের নিকট ব্যক্ত 
করিতে ও অবগত হইতে সক্ষম ;. কিন্ত অন্যান্য জীবগণের সহিত. এতাদৃশ 

সমন্ধ স্থাপন হইতে পারে না। স্কুল কথা এই ষে.মন্ুষ্য মাত্রেই.এক বুদ্ধি ও 
. এক ধর্ম বিশি্ ) আর জেই বৃদ্ধি ও ধর্দনুসারে যে সকল .বৈজ্ঞানিক নিয়ম 
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অবধারিত হয়, তাহা কেবল প্রাগুক্ত মানবী 'একতার পরিচায়ক মাত্র। ইহা 
বিধি, বিধাতা! কি অন্য কাহারও সংশ্রব নাই। কিন্তু যাহাকে অদৃষ্টাধীন শিয় 
বলা যায়, তাহা কোন অমান্থষিক অপরিজ্ঞাত শক্তির প্রাধান্য প্রদর্শন কট 
এবং সর্বভূতের উপরে তুল্যরূপে বিস্তার করে। এইরূপ বিধি জানিতে কি 
আয়ত্ত করিতে পূরিলে অনেক সুবিধা হয়, সন্দেহ নাই । কিন্ত আয়ত্ত করা দূ 
থাকুক,অদৃষ্টের অব্যর্থ বিধি আছে কি না.তাহা রই স্থিরত1 নাই। সে যাহ হউৰ 
তৃতীয় স্থলে বৈজ্ঞানিক এবং অদৃষ্টাধীন নিয়মের মধ্যে প্রধান বিভেদ এই 7 
প্রথমোক্ত নিয়ম বহুবিধ, শেষোক্ত নিয়ম একায়াত্ত। যে ষে স্থলে নানাঝি 
বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিরোধ দৃষ্ট হয়; সেখানে & সকল নিয়ম অদ্বিতীয় বিধাতা 
শক্তিজাত বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে না। স্থুতরা অদৃষ্ট মাঁনিলে, প্রত 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম পরিত্যাগ পূর্বক দৃষ্টি বহিভূ্ত নিয়ম (বা৷ অনিয়ম) লক 
করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হয়। প্রান্তনের উপরে নির্ভর করি 
ষে পুরুষকারকে এককালীন বিদায় দিতে হয়, ইহা সহজেই উপলব্ধ হইবে 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম বহুবিধ এনং পুরুষকারের অদীন। অতএব, উহার সমবাযী 
একত্ব স্থাপন করিবার অভিলাষ করিলে পুরুষকার প্রবর্তন করাই বিধেয়) 
'্বভাবজাত ঘটনাবলির উপরে নির্ভর করা সঙ্গত নহে । | 

তরল পদার্থ স্বধন্ম এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে সমতল-পুষ্ঠ হইয়া থাকে। 
আর অন্যান্য নিয়মানুসারে ভূপৃষ্ঠে খাত প্রণালী আদি নির্্ীণ করা যায়। 
এই সকল বিভিন্ন নিয়ম অবলম্বন পুর্র্বক মনুষ্য পুরুষকার দ্বারা জলাশয় ৪ 
জলপ্রণালী সমস্ত নির্মাণ করিয়া থাকেন। এস্থলে যাহারা অদৃষ্টারধী 
থাকিয়া জলকষ্ট ভোগ করিত, -াহার! পুরুষকারের সাহায্যে ুর্বিসহ শুষত। 
হইতে অব্যাহতি পায়। ইতিপুর্ধদ কূপ হতে জল তুলিবার উদাহরণেও 
এই কথা বল! হইয়াছে। এই সকল ৃষ্টাস্তানুযায়ী অগণা ঘটনাবলি 
পর্যবেক্ষণ ছারা এই একটি অপূর্ব নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে 
প্রান্তিক নিয়ম অলঙ্বনীয় বটে কিন্তু তাহ! পুরুষকার দ্বারা পরিবন্তিত হইতে 
পারে। তবে জানা আবশ্যক যে, ষে পুরুষকার দ্বারা উল্লিখিত নৈসর্গিক 
ব্যবস্থার রূপাস্তর সিদ্ধি হয়, তাহাও নিয়মান্ুবর্তী। নিগুঢ কথা, নিয়মগুলি 

বিভিন্ন? মন্থুষ্য কেবল এক প্রকার নিয়ম দ্বারা অন্য নিয়ম জাত শ্বটনার 
ব্যত্যয় করিতে পারেন। ্ " 

অতএব এখন বিবেচনা করিতে হুইবে যে, পূর্বোক্ত সমাজ-উদ্ধারিত 
ছি 
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কর্তধ্য সাধনের নিয়ম এবং'ব্যক্তি ধর্মানযায়ী স্ুখসাধনের নিয়ম--এই নিয়ম 
দ্বয়ের বিরুদ্ধ ভাব মৌচনার্থ পুরুষকাঁর জনিত অন্য কোন নিয়ম অবলম্বন কর! 

যাইতে পারে কি না। পুরুষকার দ্বারা নিয়ম জাত ঘটনার ব্যত্যয় হয় বটে 

কিন্ত নিয়ম অন্যথা! করিবার বাসনা কখনই পুরুঘকারের পরিচায়ক নছে। 
এক নিয়ম দ্বার। নিয়মধগ্ুরের ব্যত্যয় হইতে পারে, কিন্ত অনিয়ম কার্ধ্য বা 

যথেচ্ছাচারের দ্বারা কখনই কোন উদ্দেশ্য স্থসম্পন্ন হইতে পারে না। 

অতএব নৈসর্গিক নিয্নমহইতে কোন সন্কট উপস্থিত হইলে তাহা হইতে 

উদ্ধার পাইবাঁর জন্য অন্য নিয্বম অবলম্বন করিতে হইবে । নিয়মের নিয়ামক 

হইবার জন্য নিরন্তর বিনীত ভাবে নিয়মাশ্রযু করাই বিধেয়। পুরুষকার 
খলিতে নিয়ম লঙ্ঘনকারী যথেচ্ছাচার বুঝায় না। পুরুষকার কেবল প্রগা্ 

বিনয়ই-_বিশিষ্ট নিয়ম পাঁলনই-ব্যক্ত করে। কর্তব্য ও সুখসাধন বিধানের 

মধ্যে যে সঙ্কট প্রদর্শিত হইয়াছে, এইরূপ বিনীত ভীঁব ব্যতীত, তাহ হইতে 

বিমুক্ত হওয়া! কখনই সম্ভবে ন1। 
-" সমাজধন্থীনুসারে জীবন পরের নিমিত্ত যাপন করিতে হইবে অর্থাৎ 

ব্যক্তিগণের স্বকীয় স্বার্থপর বৃত্তি অপেক্ষা পরার্থপর বৃত্তিকে অগ্রগণ্য করিতে 

হইবে। স্ুুখসাধন বিধান মতে চিত্ববৃত্তি অবরোধ করিলেই ছুঃখ এবং 

চরিতার্থ করিলেই সুখ উদয় হয়। সমাজ ধর্ম স্ুখসাধন বিধানের বিপরীত 

নহে। কিন্তু অনন্যরূপে স্থসাধন বিধানের উপাসন1! করিলে সমাজ ধর্ম রক্ষা 

কর! দুষ্কর হয়। অতএব স্বার্থপর চিন্তবুত্তিকে দমন এবং পরার্থপর চিত্ব- 

বৃত্তিকে চরিতার্থও পরিবদ্ধিত করাই পুরুষকারের লক্ষ্য স্থল হওয়া উচিত। 

উল্লিখিত ব্যবস্থা অভিনিবেশ পূর্বক হৃদয়ঙ্গম করা আাবশ্যক। ইহাতে 
প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ হইলে কখনই কার্য্যোদ্ধার হইবে না। এবং প্রাক্াতিক 

নিয়ম যে ভঙ্গ হইবে না, তাহা সগ্রমাণিত না ইইলে, এই নিয়ম কখনই সর্ব- 

সাধারণের "হ্য হইবে না। পুর্ধেই বল] গিয়াছে যে পরার্থপর চিত্তবৃত্তি মন্ুষ্যের 
শ্রকৃতিগত বটে, কিন্তু তাহা স্বার্থপর চিত্ববৃন্ধি অপেক্ষা হীনবল । অতএব দেখা 
যাইতেছে যে যদি সমাঁজ-ধন্মান্থগত কর্তব্যবিধান পালন করা যায়, তবে 

স্বার্থপর চিত্তবৃত্তির ব্যাঘাত হয় বটে, কিন্তু পরার্থপর বৃত্তি সম্তপ্ত হয়। 
আর যদি ব্যক্তগত ধর্মীনুসারে স্বার্থপরতাকে অগ্রগণ্য কর! যায়, তবে 

তৃহার প্রবলতা নিবন্ধন পরার্থপর চিত্ববৃত্ভি এবং সমাজ ধর্ম উভয়েরই ব্যাঘাত 
হয়। যেদিকে যাও একটা! নিয়মকে সংকীর্ণ করিতেই হইবে। মনুষ্য 
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ব্যক্তিগত ধর্ম, এবং. আভ্যা্িক নিয়মানুসারে স্বার্থপরতা, এবং, পরার্থপর্ত 
উভয়কেই সন্কীর্ণ করিতে পারেন বটে কিন্তু সমগ্র সমাজ ব্যতীত সমীজাতি, 
নিয়মের অন্যথ1.কেহই করিতে পারে না। ' পক্ষান্তরে সমাজগত পরার্থপর্ 

খর্ব হইলে সমাজের, আত্মরক্ষারও ব্যাঘাত হয়; সেই হেতু সমাজ-দ্রোঃ 
স্বার্থপর ব্যক্তি অবশ্যই সমাজ কর্তৃক শীনিত হন। অতএব-দেখা যাইতেছে 
যে. ব্যক্তিগত নুখাভিলাষ, পর্ার্থপরতা নিয়মের অধীন. হইলেই উভয়. বৃ 

রক্ষা হয়; ব্যক্তিগত স্বার্থপর ত1 চরিতার্থ হয় এবৎ সমাজ ও-সন্তষ্ট থাকেন। 

সমাজগত নিয়মানূসারে পরস্পরের যে হিতসাধন হয়, তাহাতে 

সচরাচর ব্যক্তিগত সংকল্প দৃষ্ট হয় না । লোকে অর্থলালসা:প্রযুক্ত শ্রম করে 
এবং সেই শ্রম নিবন্ধন অন্যের মল সাধন হয়া থাকে" হহীতে-ব্যক্তি 

গত স্বার্থপরতা এবং সমালগত পরার্থপরতা সুসিদ্ধ হয়। রিস্ত-ষঘদি এতদ্বিষয়ৰ 
নিগুঢ় চৈতন্য লাভ হুইলে -শ্রমসাধ্য পরোপকারই: মুখ্যকল্পে লক্ষিত হয়, তবে 
বেতন সন্বস্কীয় স্বার্থসাধন, পরিশ্রমকারীর গৌথ চেষ্টা বলিষ্া, গণ্য হইবে। 

ইহাতে স্বার্থপর. সুখের কিছু কিছু বিপ্ব হইতে পারে বটে কিন্তব্যক্তিগত 
বিধানে দ্বিবিধ স্ুখই কিন্বৎ পরিমধণে লব্ধ হঈবে এবং সামাজিক  নিষ্বমটিং 
রক্ষিত হইবে । ও দিকে স্বার্থপরতাকে অগ্রগণ্য করিলে, অর্থলোলুপ শ্রমক্কারী 

নান! কুকার্ধ্য রত হইতে পাঁরে ।. শ্রমপাধ্য কার্য্যে চাতুরি করিতে পারে) 

অন্য শ্রমকারীর প্রতিদ্বন্দীত1 ও. ক্ষতি করিতে পারে এবং শ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারাও 

অনেক কুৎসিত স্বার্থপর কার্ধ্য করিতে পারে । এইজন্য বল! গিয়াছে থে 
পর্ণর্থপর স্থখাভিলাষকে অগ্রগণ্য করিলে উভয় কুল রক্ষা হইতে পারে। 

উল্লিখিত ব্যবস্থার. পোষক . বলিয়া একটি গুঢ়তত্ব , এখানে ব্যক্ত কযা 
কর্তব্য । ব্যক্তিগত ধর্মে পরার্থপর-চিত্তবৃত্তি চরিতার্থ হইলে, তদনস্তর স্বার্থপর 
বৃত্তি পরিতোষেরও যতেষ্ট স্থুল-থাকে ; কিন্ত বিগরী হবিধানে পরার্থপরতা। 

স্থল প্রায় থাকে না বললেই হয়। তোমার. উদরপূর্তি-না! হইলে, ভুমি 
তোমার পরিবার পোষণ করিবে না, এরূপ: সংকল্প সছলে, আপনার. উপ্নযোগী 

খান্য আহরণের পরে. তোমার পরিশ্রম করিবার বাসনা নিভাল্ক-ধর্ন 
.হুইবারই “সম্ভাবনা । কিন্তু পরিবারবর্গের উদ্ধরগুত্তি : করিবার, পর.তোমার 
আত্ম, ক্ষুধা তৃষ্থির কোন বাধা, দৃষ্ট হয় না। স্বার্থপরতার : আতিশব্য বশত 

শেষোক্ত গৌণ কল্পটি প্রতিনিয়ত. সিদ্ধ ছয়, এবং মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে 
তাদশ শৈথিল্য জন্মিতে পারে.ন। |; কার এই পরগালিজে পুরুষকারং বং 
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মাজের-হিত উউয়েরই যথেষ্ট পথ থাকে । ফলত এই*"গুঢ়তত্ব এমন বিচিত্র, 
( গৌণভাবে সর্ব প্রকার স্বার্থপর চিত্তবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে। অথচ 
চাহার অতি বৃদ্ধি হইতে পারে না, অথচ পরার্থপরতাঁর থাযোগ্য পরিবর্ধন 
ইত থাকে। কিন্ত সুখ্য কল্পে স্বার্থপরতার পরিপোষণ হইলে" নানা বিপ্লব 
স্থিত হয়। ঘতিগণ 'কেবল মোক্ষ সাধন বিষে স্বার্থপরতার বশবর্তী 
ইয়া, পরার্৫থপরতাক্ষে জলালি দিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহস্থ সমাজধম্্মমতে 

র্থপরতা আশ্রয় করিলে আপন পরিবার এবং যতি উভয়কেই আশ্রয় 
করেন। ইহার উপরে গৃহস্থ যদি যতির আদর্শ মতে স্বার্থপর স্ুথে 

) ব্রাগী হন অথচ পরীর্৫থপরতাঁর সংকল্প বলবৎ রার্থিতে পারেন, তবে তাহার 
ব্যক্তিগত চরিত্র পরিবর্তিত হইবে ; হইলে পুণ্য এবং স্থখ উভয় বিষয় সঞ্চ 
করিবার অপুর্ব ক্ষমতা জন্মিবে । অতএব নুখাভিলাষ সমীজগত পরার্থপর তার 
এঘবীন করাই বিধেয়, ইহাস্থির করা গেল। কিন্ত এই নিয়ম কে প্রচলিত 
করিবে, কিসের বলে উহ! প্রতিপালিত হইবে ? 

চু কতকরদূর' পর্য্যস্ত সমাছ স্বয়ং প্রারুতিক নিয়মীন্ুসারে এই কার্য সুনিদ্ধ 

ঠ% থাকেন। গুরু পন্দীর্থ যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বশত নিম্ন স্থান 

চুঅধিকার করে, সমাজও সেইরূপ স্বীয় বলদ্বারা ব্যক্তিগণের গুরুতর স্বার্থ- 
[্ত নিবারণ করিয়া রাখেন । জগতে ধন্মশীসন থাকু+ শর নাই থাকুক, 
মিশরের অস্তিত্ব মান্ক আর না মানুক,মনুষ্যকে সমাজে থাকিতেই হুইবে এবং 
মুথাকিয়া সমাজ শাসনের অধীন ৮ইতেই' হইবে | দস্থ্য, প্রবঞ্চক, ব্যভিচারী 
ব্যক্তির সকল সমাজেই দস্তার্হ হয় । 
| মনুষ্য ব্যক্কিভাৰে স্থান্নুবর্তী এবং সমাজাধীন বলিয়া পরান্ধবন্তী হয়। 

বে পরেয় বুদ্ধিকে আপন বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ট জানিয়া পরানবর্তা হয়, তাহার 
দ্বার সমাজের জমাট ভাব পরিবন্ধিত হয়; তাহার ক্কাধ্যগতিতে ব্যক্তিবূপ পর- 
'মাণু সকল পরম্পরের প্রতি আৰুষ্ট হয়। অতএব এতাদৃশ ব্যক্তিকে স্থবোধ বলিয়া! 
মানিতে হঈবে। যে আপন বুদ্ধির ন্যুনাতিরেক বিচার করিতে অক্ষম,সে ইচ্ছাক্রমে « 
হউক আর অনিচ্ছাক্রমেই কউক,অগ্ত্যা পরাহুবর্ভী হইয়া থাকে। তাহার চিতে 
স্বার্থপর বৃত্তির উদ্রেক হইলে সে আপন যুখপতিকে আশ্রয় করে। নতুবা 
[তাহার স্বার্থপরতা হেতু গৃহ্ধন্শ, মমাজধর্মী উভয়ই উচ্ছ.ঙ্খল হইতৈ পারে। 
5 র্যকির শুরুতর.দোষগুলি' সমাজ কর্তৃক অবাধে নিবৃত্ত হয় বিশেষ 

অত্পাচার করিলে ইহার! সমাজ: কর্তৃক নানাবিধ উপায়ে উৎপীড়িত না 
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থাকে। অতএব সমাজ শাসন দ্বারা প্রবল স্বার্থপরতা স্বভাবতই খব্বীকৃত 
হইয়া থাকে । | | 

কিন্তু ব্যক্তিগণের সামান্য দোঁষ বহুতর। সমাজ তাহা স্বীয় পরার্থপরত। 

গুণেই সহ্য করিয়! থাকেন। সমাজ তস্করকে শাসনে রাখেন কিন্তু পরভা- 

গ্যোপজীবি কমিগণের কিছুই করেন না। ব্যভিচারী গৃহস্থকে আক্রমণ 
করিলে সকলেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, কিত্ত লম্পট ও বেশ্যার 
উৎপাত দেখিয়া! চুপ করিয়া থাকে । সমাজ এইরূপ নানা অপরাধ কুন্ধ 
চিত্রে সহ্য করিয়া! থাকেনু । সহ্য করেন বটে কিন্তু কেবল কালের উন্নতি 

সাপেক্ষ হুইক়্াই এইরূপে সহ্য করেন। এই সকল কীটগণের দ'শন হেতু 
সমাজ কেবল আত্ম দেহ কগুয়নেই ব্যাপৃত থাকেন এবং এইরূপ পীড়া 
নাহ্ইলে যে সমস্ত মহতকার্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন, তাহার প্রতি 

নিরুদ্যম হইয়া! পড়েন। সুতরাং এই সকল কারণ বশত সমাজ শরীরের 

ক্রমোন্নতি কেবল মন্দগামী হইয়! উঠে। 

সমাজের কাধ্য এবং ব্যক্তির কাধ্য মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহার আর 

একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। ইতিপুর্ববে হীনবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা বলা 
গিয়াছে, অতঃপর তীক্ষুবুদ্ধি ব্যক্তির আচরণ বিবেচনা কর। এতাদৃশ ব্যক্কি 

স্বার্থপর হইলে ছলে বলে অন্যের উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। কিন্ত তাহার 

পরেও যদি তাহার স্বার্থপরতা! পুর্বববৎ প্রবল থাকে, তবে তাহাঁর অধীন 

ব্যক্তিরা নিরাশ্রয় হইয়া তাহাঁর বৈরসাঁধন করিতে চেষ্টা করে; সুতরাং 

প্রধান এবং অধীন মধ্যে পরস্পরের জমাটভাব চূর্ণ হইয়া যায় এবং অন্য ব্যক্তি 
প্রভৃত্ব স্থাপন করিবার পথ দেখিতে থাকে । আর যদি সেইব্যক্তি পূর্ববর্তী 

স্বার্থপরত1 দমন করিয়া আশ্রিতবর্গের পালন করিতে থাকে, তবে তাহার 

প্রাথমিক দৌষের অনেক অপনজ্নন হইয়া যায়। সচরাচর এইরূপ ঘটনাই দুষ্ট 

হয়; সমাজের নিয়মই এই যে শাসনকর্তা কর্তৃত্ব লাভ করিবার পরে সতত শিষ্টের 

পালন এবং দুষ্টের দমন করিয়] থাকেন। এই ব্যাপারে মনুষ্য ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা 

নিবন্ধনই প্রথমত প্রবৃত্ত হন, অনভ্তর সমাজ ধন্মানুসারে পরার্থপর আচরণে 

ব্যাপৃত হন । এই সকল মনুষ্যের ব্যক্তিগত প্রকৃতি পরার্৫থপর হইলে মঙ্গলের পরি- 

সীমা থাকে না। তাহার্দিগের বিশিষ্ট পরার্থপর প্রতৃত্ব হইতে ,সাধুগণের 
পরিত্রাণ ও অসাধুগণের বিনাশ সাধন হয় এবং তাহারা সত্য সত্যই নারায়ণ 
অবতার স্বরূপ হুইয়! উঠেন । অত এব প্রতুভাবে হউক অথবা ভৃত্যভাবে হউক 
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ভয় ম্থলেই ব্যক্তিগত গুরুতর অত্যাচাঁর সমাজ কর্তৃক নিবারিত হয় এবং উতর 

স্থলেই সামাজিক পরার্থপরত। দ্বারা জগতের মঙ্গল হয়; হীনবুদ্ধি ব্যক্তি, যুথপতির 
অন্তবর্তী হইয়। এবং স্বানুবর্তা প্রভু,বিপ্লবের আশঙ্কা বশত আশ্রিত পালন করেন। 
তাহাতেই. সমাজ রক্ষা পায়। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রকৃতির উন্নতি অর্থাৎ স্ানু- 

বঞ্ডিতার পরিবর্ধন সহকারে কথন স্বার্থপরতা কখন বা পরার্থপরতার শ্রীবৃদ্ধি হ্য়। 
তবে সুখসাধন বিধান মতে স্বান্থবর্ভী ব্যক্তিকে যে স্বার্থপর বাঁ যথেচ্ছাচারী 

হইতেই হইবে এমত নহে। আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতি সমাজধর্মান্ুসারে 

উন্নতি লাভ করুক এই অভিপ্রায় হইলে স্বানুবর্তী ব্যক্তিকে শ্বভাবতই 
নিয়মানুবর্তী হইতে হইবে। কেন ন! ততিন্ন হয় ব্যক্তিগত স্বখসাধনের 
ব্যাঘাত, নচেৎ ব্যক্তিও সমাজ বিধানান্ুুধায়ী পরার্৫ধপরতার পথ রোঁধ হইবে । 

ব্যক্তিগণের স্বধন্মই স্বান্বর্তিতা। স্বান্ুবর্তিতা ব্যতীত সুখ সাধন হয় না । 

কিন্ত স্বান্ুবর্তী ব্যক্তি সমাজের নিকট এবং সমগ্র প্রাকৃতিক নিয়মের নিকট 
বিনয়াবনত ন1 হইলে কোন 'কার্ধ্যই স্থুসিদ্ধ করিতে পারেন ন।। আর তিনি 
নিয়মাুনারে পরচ্ছন্দান্থবর্তী না হইলে সমাজ ও ব্যক্তিবর্গের সর্বাজীন 
মঙ্গল সাধন হইতে পারে না । অতএব বিবেচ্য এই যে স্বানুবর্তা ব্যক্তির 

পক্ষে নিয়ম কি? স্বান্থবর্তী ব্যক্তির নিয়মও স্বান্থুবর্তিতাঁ; কেবল নূতন কথা 
এই যে স্থান্বর্তী ব্যক্তি পরার্থপর হুইলেই পুরুষকার স্থসিদ্ধ হয় | তাদৃশ 
ব্যক্তির নিয়ম স্বরৃত, স্বীয় মনোবৃত্তির ফল, এবং যাবতীয় বৈজ্ঞানিক 

নিষমের অন্ুবর্তী। পরাহ্থবস্তী ব্যক্তি অগত্য। পরার্থপর হইয়া! থাকে । তীহার 
পক্ষে এতদ্বিষয়ক চৈতন্য লাভই স্থান্ুবত্তীতার পরিসীমা। আমার 
দ্বারা পরের মঙ্গল সাধন হইতেছে, এইরূপ চৈতন্য স্থলে পরের দাসত্ব সত্বেও 

স্বানুবর্তিত। প্রবর্তিত হইতে পারে। অতএব কি স্বান্ুবর্তী কি পরান্ব্তী 
উভদ্বের স্বরুত বা শ্বীকৃত পরার্থপর নিয়ম অবলীন্ঘন দ্বারাই কর্তব্যসাধন 
ও স্থথসাধনের সমবায়ী ব্যবস্থা] সুসিদ্ধ হয়। এরূপ প্রতি-ব্যক্তি-কৃত 

স্বীয় জীবনব্যাপী নিয়মই জীবনের মহাব্রত। এই ব্রত রচন! করিবার বিধান- 

কেই ব্রততত্ব নামে ব্যক্ত 'কবিষ়াছি। ইহাতে জগতের সকল নিয়ম স্বীকার 

করিতে হয়। আবার ্্ীয় পুরুষকারের উপরে নির্ভর করিয়া! এ সকল নিয়মের 

রূপান্তর করিতে হয়। পুরুষকারের তারতম্য অনুসারে ব্যক্তিককৃত মঙ্গলের 

ন্ুনাত্িরেক হয়। কিন্ত ব্রত ব্যতীত পুরুষকারের স্থল কুত্রাপি থাকে না। - 
 বরীশব্বের অর্থ নিয়ম ; এবং সমস্ত জগৎ্ও নিয়মের অধীন। নানান 

১ 
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ভেদ এই যে নৈসর্গিক নিয়ম মনুষ্যের আবিষ্ষার ; ব্রত ব্যক্তির শ্ব্কৃত আত্ম 

'আধন্ধীয় নিয়ম । জ্ঞান, নৈসর্মিক নিয়মের দর্শন স্বরূপ । ব্রত, দূরদৃষ্টি এবং 
পরিণাঁমদর্শিতার পরিচায়ক । পরার্ধপরতাঁ, জীবন ব্রত; আর ধর্মোপাঁসন! 
তাহ্ণর অবান্তর ব্রত ।.যেরূপ দর্শন, যেরূপ জ্ঞান এবং জীবনব্রত যেরূপ, তদন্গ 

সারে দেই সকল অবাস্তর ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। অভ্যাঁস-সহকারে দেই 

সকল ব্রত নিবন্ধন ব্যক্তিগণ অন্যান্য বস্তর ন্যায় নিয়মাীন হইয়া উঠেন। 
নিয়ম ধরিলে তাহার অনুসরণ কার্ধযই অবিরোধী-জীবনযাঁত্রা-পদে 

বাচ্য হয়। কার্য্য নির্বিঙ্ে সম্পাদিত হইতে থাক্ষিলেই ক্রিয়াগত স্থাখের 

উদ্দীপন হয়। ন্বার্থপরতা পদে পদে অন্যের নিকট ব্যাধাত প্রীপ্ত হয়; 

্ুভরাঁং স্বার্থপর ব্যক্তির নির্ব্িরোধী কার্ধ্য এবং তজ্জনিত সুখ অসম্ভাবিত | 

নিজের নিয়ম নিজে করিলেই' তাহাকে ব্রত বলে । স্বককৃত নিয়মে একবারে 
স্বার্থপরতা থাকিবে না, এর্রপ মনে করা ভূল; কিন্তু সম্কন্নস্থলে পরার৫পরতাঁকে 

অগ্রগণ্য করাই ব্রতের বিধান, আর পরার্থপরতাকে অগ্রগণ্য করিবায় জন্য 
স্বার্থপরতাঁকে সতত দমন করিবার চেষ্টাই পুরুষকারের প্রধান অঙ্গ। 

ব্রত স্বকৃত এবং স্বীকৃত হইলেই সতত ক্রিয়াস্থখের উদ্দীপন করিয়া থাকে । 
আর উহার উদযাপন স্থলে নানাবিধ কামান্থখেরও উৎপত্তি হয়। অতএব 
স্বার্থপরতা দমন ব্রত হইতে যেমন ক্রিয়াগত স্থখের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ 

আবার অভ্যাস দ্বার1 শ্রী বিষয়ে যত সিদ্ধি লাভ হয়, ততই পরার্থপরতার 
প্রভাব এবং কর্তব্য বিধানের উন্নতি হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবৃত্ভি 
পরিতোঁষের জুখলাভ হয়৷ এতভিন্ন ব্রত পরার্৫থপর হইলে ব্যক্তিগত এবং সমাঁজ- 
গত নিষ্ন়, সমস্তই গ্রতিপালিত হয়। ব্রতের সংকল্প কালে সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক: 
নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হী রিনা ইহার জন্য সর্বপ্রকার নিয়ম 

পররিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক 1 

অতএব জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবৎ কিয়াশক্ি ব্যক্তিচরিত্রের এই জ্িবিধ 

শক্তিই ব্রতের ঘ্বারা সঞ্চালিত হয়। কেবল সঞ্চালিত হয় তাহা নহে! 

ব্যক্কিচরিত্র ব্রতনিষ্ঠ হইলে তাহাতে অল্লাধিক পরিমাণে এঁকাস্তিক ভাব নিব- 

পতিত হয়। সেই একাগ্রতা হেতু উল্লিখিত ভ্রিবিধ শক্তি একত্রিত হুইগ্না 
উঠে। জগতের নিয়ম বহুবিধ । তাহা কেবল ব্যক্তির মনেই একত্রিত 

হইতে পারে কিন্ত এতাদৃশ একত্ব কেবল চৈতন্যের আকারে পরিণত 
হইলে ইচ্ছ! ও ক্রিয়া শক্তির সঞ্চালন অথবা পুরুবকারের স্থল থাকে: না। 



ব্রততত্তী। + ২৬৭ 

প্রাগুক্ত সর্বব্যাপাঁর বিস্তৃত চৈতন্য, ব্যক্তি চরিজ্রে বরতাকারে পরিণত হইলে 

একপ্রকাঁর অদ্বৈত ভাঁবের সঞ্চার হয়। ফলত কেবল এই উপায় দ্বারাই ব্যক্তি ও 
সমাজের অদ্বৈত ভাব স্বতন্ত্র এবং অভিন্ন ভাঁবে বিকাশিত হইতে পারে । 
এবং বিচার করিলে প্রকাশ হইবে যে এইরূপ উপধয় ব্যতীত নিশ্চয়াত্মক 

অদ্বৈত ভাব কখনই চৈতন্য গোঁচর হইতে পাঁরে ন। | 
এখন একবার ব্যক্তিকৃত ব্রত,অর্থাৎ সমাজধন্্লেচিত কর্তব্যতা ও ব্যক্তিগত 

স্থখসাধন এতদ্বয়ের সমবায়ী নিয়ম, এবং ব্রহ্গাণ্ডের অন্যান্য নিয়ম, এই 
দ্বিবিধ নিয়ম মধ্যে সংক্ষিপ্ত তুলনা করিয়া দেখ। দেখিয়া বিবেচনা কর 

যে উভয়ের মধ্যে যথাযোগ্য শ্রক্য সংস্কাপিত হইল কি ন1) এবং তাহাঁতে 
হিন্দুধন্মীন্ুযায়ী ব্রত সমূহের নিগুঢ় তত্ব কি অসাধারণ প্রতিভা ব্যক্ত 
করিতেছে । 

আমর! বস্তর বস্তৃত্ব কি, তাহা জানি না, কেবল 21)9202)68, ফিনমিনা, 

অর্থাৎ গোচর বিষয় উপলব্ধ করিতে পারি; “গৌচর' বলিতে যাহা ইন্ড্রি- 

য়কে "আশ্রয় করে তাহাই বুঝায়; বস্তর বস্তত্ব ইক্জিয়ের অগোঁচর। নিয়ম 
কেবল সেই গোচর বিষয়ের মধ্যে অন্যথাবিহীন পূর্ববর্ভিতা ব্যক্ত করে। 
এইবূপ নিয়মই বিজ্ঞান শাস্ত্রের একমাত্র সম্বল। পরস্ত বস্ত কি, তাহার 
বিষয় কোন স্থিরবুদ্ধি করিতে হইলে, আমর1 কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী 
শ্রেণীবদ্ধ পূর্বক প্রতি নিয়মাবলীর আধেয় ভাবিয়া এক একটি বস্ত 
কল্পনা! করিয়া লইতে পারি । কিন্তু নান! নিয়মীবলীর মধ্যে এত বিভেদ যে 

এ পর্য্যস্ত কেহই তাহার অদ্বৈত আধেয় কল্পনা করিতে পারেন নাই। কেহই 
এরূপ কল্পনা করিতে কৃতকার্ধ্য হন নাই যে অমুক অমুক নিয়মগুলি একটি 
বন্ততে একত্র বিদ্যমান আছে এবৎ কেবল তাহা হইতেই অবস্থা ভেদে 
অন্যান্য সমস্ত নিয়মের সঞ্চালন হয়। এই প্রণীলী মতে তত্বান্ুপন্ধান যার- 
পর নাই সংক্ষেপ করিয়া আনিলেও, মনুষ্য এবং বহির্জগত বিষয়ক, দ্বিবিধ 

নিয়মাবলী এবং তাহার আধেয় দ্বিবিধ -বস্ত, বলিয়! এক প্রকার দ্বৈতবাদ 

স্বীকার করিতে হয়। এই ছুই মহাবস্ত ঘটিত দ্বৈতবাদ হইতে অব্যাহতি 
দেখ যায়.নাঁ।. অদ্বৈতবাদ, কেবল মন্ুষ্যের অস্তরেন্দ্রিয় মধ্যে বিরাজ 
করে। মনুষ্য, বহির্জগতের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না কিন্ত সেই সকল 
নিম জানিয়া বহির্জগতের উপরেও প্রভৃত্ব করেন। মন্ুষ্যের উপরে বহি- 
জগতের প্রভুত্ব একেবারে অপ্রতিহত হইলে পুরুষ-কারের স্থল থাঁকিত না। 

ঙ 
ক 



২৬৮ নবজীবন। 

বহির্জগতে গণিত এবং পদার্থ বিষয়ক দ্বিবিধ নিয়মাবলী । এক একটি 

নিয়মাবলী ধরিয়া একটি এক শান্ত্র। গণিত শাস্ত্র ত্রিবিধ, যথা ;--সংখ্যা 
গণিত, ক্ষেত্র গণিত এবং গতিশ্গণিত। পদার্থ শাস্ত্রের দ্বিবিধআধেয়-_ 

নভোদেশ এবং পৃথিবী । পার্থিব পদার্থ আবার ছুই শ্রেণিতে বিভক্ত । 
তন্মধ্যে এক শ্রেণির নিয়মাবলিতে মন্গুষ্যের চেতন? ভেদে. তৌল, তাপ, 
শব্দ; আলোক এবং তড়িৎ এইরূপ অবান্তর বিভাগ দৃষ্ট হয়। এতদ্বিষ়ক 
শান্্রগুলির একত্রিত নাম ভূতবিজ্ঞান (7১1)575105 0:0১০:) | পার্থিব পদার্থের 

দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ নিয়ম রসায়ন শাস্ত্রের অস্তর্গত। আপাতত রাসায়নিক 

নিয়মের সহিত জীবতত্বের বিশেষ নৈকট্য অনুমান হয়। কিন্ত জীবন অতি 
বিচিত্র বিষয়। রাসায়নিক নিয়মে কখন যে উদ্ভিদ কি প্রাণীর জীবন বিষয়ক 

মূলতত্ব ব্যাথাত হইবে, এতাদৃশ প্রত্যাশা করা ভূল। এইজন্যঃদ্বিবিধ 
মহা বস্তর মধ্যে সমগ্র জড় বিভাগ একত্রিত কর? গিয়াছে; এবং সর্ব" 

প্রকার সজীব পদার্থ দ্বিতীয় সংখ্যাতে মানবী শাস্ত্র নামে গণ্য করাই বিধেয়। 

এই মানবী শাস্ত্র নামক শ্রেণিতে প্রথমত উডিদ ও প্রাণি সম্গিলিক্ত 

জীবতত্্, দ্বিতীয়ত নরপুঞ্জাবলী বা রাজ্য উপলক্ষে সমাজতত্ব, এবং সর্ব্ব শেষে 

ব্যক্তিতত্ব, এই ভ্রিবিধ শাস্ত্রের নিয়মাবলি দৃ€ হইবে । এই সমস্ত নিয়মাবলি বা 
চাহার আধেয় বস্তর পর্যায় পর্যবেক্ষণ করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ভূতবিজ্ঞা- 
নের সহিত রসায়ন শাস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, সমাজ বিষয়ক নিয়মের সহিত ব্যক্তি 

বিষয়ক ব্রতের সম্বন্ধও তদন্রূপ। ভূত বিজ্ঞানোক্ত তৌল তাপাদি বিষয়ক 
নিয়ম, সমস্ত পদার্থে ই বিদ্যমান, কিন্ত রাসায়নিক পরিবর্তন তদনুসারে সুসিদ্ধ 

হয় না। রাসায়নিক নিয়মে কেবল পদার্থের পরমাণু সমস্ত পরস্পরের সহিত 
সংযুক্ত ও বিধুক্ত হুয়। আর মানবী শান্জাদি মধ্যেও দৃষ্ট হইবে যে ব্যক্তি" 
গণ পরমাণুর সদৃশ । সমাঁজ, সেই ব্যদ্িরূপ পরমাণুর জমাট অবস্থা. 
আর. তাহ! ভৌতিক পদার্থের ন্যায় বিভিন্ন নিয়মের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। 
ব্যক্তিগণের নিয়মই ব্রততন্ব এবং উহ রাসায়নিক নিয়মের ন্যায় অতীব স্ম্ষ্স | 

ব্যক্তিগণ প্রধানত স্ব্কৃত এবং স্বীকৃত ব্রত দ্বার সকল বাধ্য নির্বাহ করে। 

সেই সকল নিরম বা ব্রত স্ুপ্রণালি বিশিষ্ট হইলে সমাজের যেক্প রমণীয় 

ভাব উদয় হয়, কুপ্রণালী বিশিষ্ট হইলে তাহা কোন মতেই সম্ভবে, না। 

সমান স্বকীয় নিয্মাহুসারে কালজোতে, প্রবাহিত হয়। সমাজের নিয়ম ভূত- 

বিজ্ঞানের অন্কুূপ। এতদ্বারা ব্যক্তিনূপ পরমাণ, ইচ্ছাপুর্বক হউক বাঁ, 
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অনিচ্ছাপুর্বক হউক, নিরন্তর.শাসিত হয়। এবং যেমন উহার আদর্শ তাঁপ 

তৌলাদ্ির নিয়ম, রসায়ন শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সর্ববিধ পরমাণু সমষ্টিকে 

আচ্ছাদন করিয়া রাখে; সেইরূপ জমাট-সমাঁজের নিয়ম পরমাণুরূপ ব্যক্তি 

সংক্রান্ত নিযমকেও অতিক্রম করে। তুমি যদি জল ও,দ্রাবক' একত্র করিয়া 
দমকল চালাইতে চেষ্টা কর, তবে তাহার প্রক্রিয়া! নিবরিত হইবে না বটে 

কিন্তু যন্ত্রটি অবিলম্ষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে । সমাঁজেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। 

সমাজে বিভিন্নব্রত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও বাস্ত একত্রিত কার্য করিতে পারে । এবং 
একত্র থাকিয়া স্ব স্ব ব্রত মতে এবৎ পরার্থপর কার্ধ্য ও স্বকীয় স্থখসাঁধন উভয়ই 
নির্বাহ করে বটে, কিন্ত ব্রতের বিশৃঙ্খলতা হেতু শুই ফলোদয় হয় ষে যুগে 
যুগে সমাজ যন্ত্র বিকল হইয়া নানা! উৎপাত ঘটিয়! থাকে । এই কথা কেবল 
কাব্যালঙ্কার স্বরূপ নহে। ইহার প্রমাণস্থল সমগ্র জগতের পুরাবৃত্তে 
বিদ্যমান । 

ফিনিসিয়া ও কার্থেজ দেশের সমাজ উপরোক্ত কারণে বিনষ্ট হইয়াছে। 

গ্রাসের সমাজ, ফিনিসিয়া এবং মিশর দেশের গুণগ্রাম স্বায়ত্ত করিয়া আপন 

শরীরে বুদ্ধিবৃত্তির অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন। কিস্ত রোম আবার 

গ্রীসের চিস্তামার্গ পরিত্যাগ পূর্বক ক্রিয়ামার্গে প্রবিষ্ট হন। অনস্তর রোমের 
যুদ্ধ ও শাসন প্রণালী ইদানিস্তন ইউরোপীয় রাজ্য সমূহ অধিকার করিয়াছে । 
ইহাতে গ্রীসের বুদ্ধি এবং রোমের চেষ্টা, উভয়ই প্রকারাস্তরে সজীব 
রহিয়াছে । ফিনিসিয়! ও কার্থেজ নির্বংশ হইয়াছে; কিন্ত রোম ও গ্রীস 

দেশস্থ সমাজের জীবন বিনষ্ট হইক্সাছে বলিতে পার! যায় না। উদ্ধ সংখ্যা 
বলিতে পার ষে গ্রীন এবং রোম গুটিপোকার ন্যায় রূপান্তর গ্রহণ পূর্বক 
প্রজাপতি হইয়া! সমগ্র ইউরোপে বিচরণ করিতেছে । ফলত আদ্যেপাস্ত 

লক্ষ্য করিলে মানিতে হইবে যে, মিসর হউক, কি ফিনিসিয়া হউক, এইরূপ 
কোন বীজসম্ভৃত হইয়া! ইউরোপ প্রথমত এথেন্স গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, 
করিয়া এখন এত দিগন্ভব্যাপী হইয়াছেন । ইউরোপের মাহাত্ম্য ইউরোপীয় 

দিগের ব্যক্তিগত চরিত্র ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই চরিত্রে কার্য 
কুশলতা এবং ক্রিয়! বিষয়ে বাক্তিগত ব্রতের অনুষ্ঠান 'ও পালন দেদীপ্যমান 

রহিয়াছে। ইউরোপের জীবনযাত্র! সবিস্তরে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে, 
মধ্যকালীন ও বর্তমান ইউরোপের পুরাবৃত্তে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং 
তাহাঁতেও এতদ্বিষয়ক আলোচনা সমাণ্ড হইবে না । কেন ন1 ইউরোপের 
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. এখন পূর্ণবয়স। তথাকাঁর ভাবী অবস্থা বিষয়ে নিশ্চিত কথা ক্ঠহারো 

বলিবার- সাধ্য নাই। এবং ইউরোপের ভাবী অবস্থা? কল্পনা করিয়া তথাকার 
বর্তমান ক্রিয়া কলাঁপ হইতে উপদেশ গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে । যদি ইউ- 
রোপের জীবন ক্ষয় হয়ু তবে এরূপ উপদেশ বৃথা হইবে । স্থতরাঁৎ ইউরো- 

পের পথে চলিলেই সমাঁজ শরীরের সর্বাধিক দেহ পুষ্টি হইবে, একথা 
শবধারণ করাও অসাধ্য । 

জড়পদার্থে জীবনের সংঅব নাই । সজীব পদার্থের জীবনান্তে দেহ ক্ষয় 

হয়। কিন্তুসমাঁজের জীবন আর এক প্রকার। উহা কখন সজীব বস্তর 

ন্যায় বিলুপ্ত হয়, কখন গুটিপোকার ন্যাঁয় পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া 
নানা অবস্থা ধারণ করে এবং কখন বা নিতীন্তই অমরতা বিশিষ্ট বলিয়া মনে 

হয়। ফলত যে কারণে সমাঁজে ব্যক্তিগত দোঁৰ সমূহ প্রশ্রয় পায়, তাহাই 
সমাজের গুণগ্রামের বিপকারক এবং তাহাতেই সমাজদেহ ক্ষত,লুণ্ড অথবা 

বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। ইউরোপ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিতে অপুর্ব গুণসম্পন্ন 
হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন যে ইউরোপেই 
সভ্যতার সীম! শেষ হইয়াছে, ইউরোপের প্রকৃতিতে দোষ নাই, ইহাই, 
জগদ্ধিস্তীর্ণ হইয়া নরচরিত্রের আকাজ্ষিত অমরতা লাভ করিবে, তবে তাহার 

ভ্রম হইয়াছে । আর যে কোন বিষয়ে দ্বিধা থাঁকুক, এ কথ! কেহই অস্বীকার 
করিতে পারিবেন ন! ষে, গ্রীসে প্রথমত ইউরোপ ও এসিয়া উভয় মধ্যে ষে 

ভয়ানক যুদ্ধকাঁও প্রজ্ছলিত হইয়াছে, উহ! কখনই সর্দতোভাবে মালিক 
নহে এবৎ আমর! শ্বচক্ষে দেখিতেছি, সেই বৈরভাব এপর্য্যস্ত নির্ধাপিত হইল 
না। প্র যুদ্ধে এপিয়ার দোষ স্বীকার করিতে সম্মত আছি। এঁযুদ্ধ না 

হইলে হয় তে] গ্রীস বিনষ্ট হইয়া! এসিয়ার কুচরিত্র ইউরোপ ব্যাপী" হইতে 

পারিত। কিন্ত গ্রীসের গুণে তাহা হইতে পারে নাই বলিয়া যে আলেকজন্দর 
ও সিলিউকসের মদগর্ধের এখনও প্রশংসা করিতে হইবে, এবং গ্রীসের 
নানাবিধ মহদগ,ণ ছিল বলিয়া যে দেই সমরানল অধুনাতন ইউরোপীয় 
বাণিজ্যের অঙ্গ হইয়া উঠিবে, ইহা! কখনই জগতের ম্জলজনক হইতে পারে 
না। ইউরোপ যদ্দি একথা বুঝিতে পারেন তবে তদ্দেশের সমাজ শরীরে 

আর একবার গুরুতর পরিবর্তন হুইবে। এবৎ অন্তত সেই পরিবর্তনের 
প্রতীক্ষাতে ইউরোপের অনুকরণ কার্ধ্যে আমাদিগের কিছুদিন বিরত থাক 

লৈ 

আবশ্যক হইতেছে । সেযাঁহা হউক যে পর্যযস্ত বল! গেল. তাহাতে বুঝা). 
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যাইবে..ষে, ব্যক্তিগত চরিত্রের দোঁষগুণ দ্বারা অর্থাৎ প্রতের ফলাফল অনুসারে, 

সমাজ-জীবনের কত অবস্থাস্তর হয়। তাহ! পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তে ব্যক্ত 

হইয়া আছে। | | 
অনন্তর এসিয়ার প্রতিদৃষ্টি করা ষাউক। এসিয়ার কথা'বলিলে আমা- 

দিগের ভারতের কথাই মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইউরোপের কুচরিত্র 

দেখিয়া! অনেকে ত্রাক্গণের ওঁদাধ্য ভূলিয়া। যান; এমন কি, ব্রাহ্মণের 
পৌরুষ ব্যস্ত করিবাঁর জন্য আধ্যজাতিকে ইউরোপীয়ের ন্যায় জিগীষা পরবশ 

না মনে করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। এরূপ কথার প্রতিবাদ করাও 

কঠিন। ভাঁরতে ষে প্রণালীতে সমাজ ঈগীবন সঞ্চালিত হইয়াছে, বর্তমান 

অবস্থাতে তাহার বিচার করা ছূর্ঘট, কেন না আমাদিগের দেশের পুরাঁবৃত্ত 
নাই । এমন কি, যে প্রণালিতে সামাজিক কার্য নিব্ৰর্ণহ করিলে ক্রমশ 

পুরাঁবৃত্তের উদয় হয়, হইয়া সমাজতব্ব রচনা করিবার পথ গঠিত হয়, 
সেই প্রকার £৪৫০:৭ রিকার্ড করিবার প্রণালিও এতদ্দেশে পরিবর্ধিত হয় 

নাই” ফলত এ কথাতে বোধ করি কেহই দ্বিরুক্তি করিবেন না, যে 
আমরা যদি সর্বতোঁভাবে সিদ্ধ হইতাম তবে ব্রাঙ্মণেরা বৌদ্ধদিগের তপ- 

কামনার প্রতি এত হস্তারক হইতেন না, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের বিরোধ এত প্রবল 
হইত ন1, এবখ ব্রাহ্মণ শিক্ষিত রাজধর্মীবলম্বীরাও এত অকর্ম্মণ্য হইতেন না। 

উদনিস্তন সুশিক্ষিত মহাশয়ের আর্ধ্যজাতির কল্পিত জিগীষাঁর বৃথা আন্দো- 
লনে ব্যাপৃত না হইয়! যদি হিন্দু ও রোমক উপদেশ গুলি একত্রিত করিতে চেষ্টা 
করেন, এবৎ যদি এইরূপ সংযুক্ত প্রণালীতে ধন্মাত্মিক সমাজ শাসন সংস্থাপন 

করিতে অন্ুরক্ত হুন,তাহা! হইলে যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অমরতা! 
পাইতে "পারিবে । আমার স্কুল কথ1 এই যে ব্যক্তিচরিত্র নিবন্ধন ইউরোপীয় বা 

রোমক শাসনে ধর্মকরে নাই, হিন্দুদিগের ধর্শে রাজ্য শাসনের সুকৌশল উদ্ভা- 
'বিত হয় নাই। হিন্দুদিগের এই দোষ হেতু এসিয়ার সমাজে রাজ্যও রাজ্যের 
মন্যে স্ুকৌশল সম্পৃন প্রীতি জন্মে নাই । : এসিয়ার কথা দূরে থাকুক, এই 
দোষেই ভারত মধ্যে এত রাজভেদের আতিশয্য এবং বঙ্গ বাসী হিন্দু মুসলমান 
উভয়ে এক কর্তার অধীনতা৷ স্বীকার করিতে পারেন না.। ফলত' দুহাঁজার বৎসর 
পূর্বে সেই সেলামিসের (98182059) সংগ্রামে গ্রীস যে পারজসির নবাঁড়া ধংশ 

করিয়াছেন, সেই অবধি আগ্নাদিণের রাঁজধর্দোর হীনতা ন্বীকাঁর করিতে হইবে । 

আশব। যতই.প্রাচীল হিন্দুশ্বাস্তরে্র গর্ব করি, দেই শাস্স যখম রক্ষা করিতে পারি 
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নাই__ষখন আজি ইংরাঁজের নিকট খণ স্বীকার পূর্ববক সেই শাস্ত্রের দোষ 

গুণ বিচার করিতে বসিয়াছি, তখন আর রাজ-গর্ব আমাদিগের শোভ। 

পায় না। প্রস্তাবিত দোষ আমাদিগের ব্যক্তিগত চরিত্রে সর্বত্র ব্যক্ত রহি* 

রাছে। রাজায়'রাজায় যেমন ? জ্ঞাতিবর্গ, গ্রাম্যদল এব্ং একান্নবর্তী পরিবার 

মধ্যে সর্বত্রই সেইরূপ আত্মবিচ্ছেদ। সর্বত্রই এক প্রণালীর দূষিত শাদন। 
এই ভারতের মাহাআ্্য কিসে উৎপন্ন হইয়াছে? ভারত ব্রাক্ষণের নিকট 

ধর্ম শিক্ষা করিয়াই এত বড় হইয়াছিলেন। তাহার একটি প্রধান অঙ্গ বৈরাগ্য। 

আর হিন্দুগণের বৈরাগ্য মধ্যে সার কথা ব্রততত্ব । আমর! কোন ব্রত করিলে 

তাহার উদ্যাপন না হওয়! পর্যযত্ত অনন্যচিত্তে সেই ব্রত পালন করিতে 

পারি। ব্রতের মর্ম বুঝি না। বালিকাগণ শৈশবকালে সাজতি পুজার ব্রত 

করে; পতি শোকাতুরা বিধবা ব্রহ্মচ্ধ্য বা সহমরণ ব্রত করেন এবং পরম- 

ংসেরা জিহ্বা হইতে দোষ বিশিষ্, কথা নিক্্রান্ত করিলেই অমনি মৌন ব্রত 

করিয়া স্বস্ব চরিত্র সংক্ষার করেন। ব্রতের তত্ব যেরূপ হউক আমরা 

ব্রত করিতে বিলক্ষণ শিখিয়াছি তাহার সন্দেহ নাই । এবং এই নিমিত্ত 

ভারত ব। এসিয়ার ব্যক্তি চরিত্র এমন মনোহর । অন্তত আমাদিগের চক্ষে 

এমন চিত্তরপ্রক দেখায়, যে তাহার ধ্বংশ কদাচ সম্তাবিত মনে হয় না। 

হিন্দুগণ নির্বংশ হইতে পারেন কিন্তু তাহারা ব্যক্তি জীবনের নিমিত যে অপূর্ব 

ধর্ম এবং যে সমস্ত পুণ্যগভ ব্রত পদ্ধতি সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহার সার মর্ম 

বিলুপ্ত হইবার নহে । নরসমাজের অমরত। নিবন্ধন এই অপুব্ব“ধর্ম কৌশল 
চিরস্থায়ী হইবে। নবদ্বীপ,ভাটপাঁড়।! এবৎ বারাঁণসির ষতি, দণ্ডি এবং অধ্যাপক 

মহাশষ্বেরা এ বিষয়ে স্তস্তিত চিত্ত হইতে পারেন তাহারা আধ্য বংশ 

কলঙ্কিত করিয়া আঁপনাদিগের শান্তর সমর বাণিজ্যোন্ত্ত ইউরোপের নিকট 

বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্ত 'শাস্ত্রের মর বিনষ্ট হইবে না; একাস্ত পক্ষে 
ভারত খষিগণ দেশীস্তরে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন, করিয়া জগদ্বিস্তীর্ণ নর- 

সমাজের হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করিবেন। বলিতে হুঃখ হয় যে ব্রতের এই 

সকল মাহাত্ম্য একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের নিকট বুঝিতে পাপ্রিয়াছি। কিন্ত 
বুঝি আর নাই বুঝি, ধাহার! এই প্রাচীন দেশে ব্রতের নিয়ম উদ্ভাবন করেন 
তাহাদিগের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি বিলুপ্ত হইবার বস্ত নহে। উহা! ছারা 

ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পূর্ণরূপে মার্জিত না হউক, উহ! হিন্দুসমাজকে আশ্রয় 

করিয়াছে বলিতে হইবে । এবং আমরা যদি হিন্দু রক্ত ও হিন্দুধ্ট শরীরে ধাঁরগ 
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করি তত্ব আর অর্বাচীনের মত হিন্দু শাক্্াবলিকে পুত্তলির ন্যা সোহাগ 

করিতে প্রবৃত্ত হইব। কিসে এসিয়া, ইউরোপীয় ধর্ম স্বায়ত্ব করিতে পারেন 

সেই চেষ্টীতে ব্যগ্র হইব না। কিসে ইউরোপ এসিয়ার মাহাত্ম্য চিনিতে পারেন 

তাহার সহায়তা করিব এবৎ কিসে ইউরোপ এবৎ এসিয়৮উভয়ে সমবেত হইয়া, . 
কিসে হিন্দু বৌদ্ধ, মুপলমান খ্রীষ্টান কলে সমবেত হইয়া নিষষণ্টকে সমগ্র 
নর সমাজের দেহ পুষ্টি করিতে সক্ষম হন, সেই চেষ্টা করিব । 

সিংহল যাত্রা । 
১২৯০1১৪ ই ফাল্তুন-_ গত কল্য কল্যাণীর বুদ্ধমন্দির দেখিয়া 

আপিয়া আমার দৈনিকে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিয়াছি। 

দিংহলে শৈব, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ; বৌদ্ধদের 
সংখ্যাই অধিক। এজন্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ লিখিলে অন- 
ধিকার চর্চা হয় না। 

(১) বৌদ্ধদের ধর্ম্শশাস্্ তিন কাণ্ডে; এজন্য তাহা পিটকত্বয় 

(ভ্রিপিটক) নামে খ্যাত। এই তিন কাণ্ডের নাম নুত্ত (তত্র), বিনয় 
ও অভিধন্মো (অভিধন্ম)ট। স্তরে গৌতমের অর্থাৎ শাঁক্যসিংহের বচন 

প্রকটিত থাকায়, স্থত্রই ধর্শান্ত্রের মূল গ্রন্থ বলিয়া! মান্য হইফাছে। 
সুত্র ও বিনয় ধর্ম্েপদেশ পূর্ণ । অভিধর্্ম বৌদ্ধদিগের দর্শন বলিলে 
বলা যায়? অভিধর্মকার পরমাত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহার 

মতে ব্রহ্মা অথব1 ঈশ্বর * জগতের সৃষ্টিকর্তা *নহেন। স্বভাব হইতে 
বিশ্বের উৎপত্তি, স্বভাবে তাহার স্থিতি এবং স্বভাঁবেই তাহার লঙ্ব হইয়! 

(কল্সান্তরে পুনবর্বার স্থষ্টি, স্থিতি ও লয় হইবে। বুদ্ধই পুরুষোত্ম, বুদ্ধ 
হইতে উচ্চতর কেহ নাই। অভিধর্মের মতই বৌদ্ধদিগের অধিকাংশের 
মত; এজন্য অনেকেই বৌদ্ধদিগকে নাস্তিক বলেন। তীহার! ষে নিরীশ্বর 

(তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু যাহারা পরলোক ও কর্মফল মানে, যাহাদের 
ঠা 

|. * অভিধর্ম্ে “শিব” অর্থে “ঈশ্বর” শবের প্রয়োগ 'আছে। বৌদ্ধদের 
শ্গগালস্ত্র অভিধর্শের ন্যায় নিরীশ্বর | 
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মতে 'মনোদিবৃতিঃ পরমোপশীন্তিঃ যাহাদের -ধর্দীনীতি অত্যুৎকষ্ট, ভাহারা 
নিরীশ্বর হইলেও তাহাদিগকে-নাস্তিক বল। উচিত নহে। 

যাহারা চর্কাক, যাহা পরলোক ও কর্মফল মানে ন।, যাহাঁদের মতে 

ইন্ডিয় সুখই পরম, পুরুতার্থ, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক। কপিল, শাক্যমুনি 
ও অগন্তকোম্থ দিরীশ্বর হইয়াও নান্তিক নহেন। 

অধিকাংশ বৌদ্ধ: নিরীশ্বর বটে; কিন্ত নেপালে একটি জম্প্রদায় আছে 

তাহার আদি বুদ্ধ মানে। তাহাদের মতে আদি বৃদ্ধ দ্বারা জগৎ স্ষষ্ 

হইয়াছে। আমাদের ঈশ্বরে এবং হিমবস্ত প্রদেশের আদি বুদ্ধে কোন ভেদ 
নাই। বৌদ্ধরা মানব শাক্যমুনিকে দেবতাদের অপেক্ষা মহান্ বলিয়া 
মান্য করেন বটে, কিন্তু হাক দেবতাদের, অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। 

বৌদ্ধ শীল্জমতে মর্ত্যলোকের উপর দেবলোক, তছুপরি ব্রহ্মলোৌক, তদুপরি 

অরূপ ব্রহ্লোক, সর্বোপরি নির্ণ। লরলিতবিষ্তরের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত 
আছে য়ে, মায়াদেবী প্রন্থতী হইলে, ব্রহ্মা এবং দেবরাজ শক্র নবজাত 

শাক্যকে গন্ধোদক দ্বারা স্বান করাইলেন। * হুত্তপিটকে ইন্দ্র, ব্রহ্মা বিধু, 
শিব, বরুপ ও বিশ্বক্দ্মী দেবতাদের 'এবং যক্ষরাজ কুবেরের উল্লেখ আছে। 

স্থানবিশেষে ব্রহ্মা পিতামহ নামে; বিঞু নারায়ণ, জনার্দন ও উপেক্ত্র নামে শিব, 
শঙ্কর নাঁমে এবং ইন্দ্র, সচীপতি নাতম উক্ত হইয়াছেন। তাহারা যে মাননীয় 

এ কথ। সত্বপিউকে শ্বীকৃত আছে-; কিন্ত বুদ্ধই কেবল পরম পুজনীয়। কাহার 

স্বতাঁর হইতে, স্ষ্টি হইয়াছে স্বীকার, না করিয়া ব্রহ্মা ব। ঈশ্বরকে স্ঠিকর্তা 
বলেন, অভিধন্মকার তাহাদের-উপর বিজ্রপ বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্ত অভিধর্ে 
ব্রহ্মা বা ঈশ্বরের প্রতি বিন্জপ নাই। 

বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই ষে, শাঁক্যমুনি গ্রথম বাঁ একমাত্র বুদ্ধ' নহেন। 
প্রতি মহাকল্সে এক বা তদধিক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাহার। 
তপস্যা ও পুণ্যবলে বুদ্ধত্ব লাভ করিঘ্াডিলেন। ইইণদের সকলেরই জন্ম 
জন্থুদ্বীপে, ্রান্মণ-বা ক্ষত্রিয়কুলে । সকলেই উন্ধবিশ্ব বা উর্ূবেলার জনপদে 
বণয়ার) এক একটি বৃক্ষতলে' সিদ্ধার্থ হইয়াছিলেন। যিনি যে বৃকষতলে 

* গগনতলে হি স্থিত রন্ধোত্তমঃ শক্র দেবোতমঃ 
স্থচিরূচির প্রসন্ন গন্ধোদটকর্বিন্নপী বিনাযকম্। 

অলিতবিস্তর, ডাক্তর। রাক্গেন্্রলল মিত্রের সংস্করণ, ১০৬ পৃষ্ঠা । আমরা 
গণেশকে এবং গুরুকে বিনায়ক বলি, বৌদ্ধরা বুদ্ধকেই বিনায়ক বলেন 
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বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাই তাহার বৌধিন্রম | গত অর্থাৎ শাক্যষিংহের 
পূর্বে ২৪ জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পরে মিস্তেয় (মৈত্রেয়) নামে 'এক 
মহাপুরুষ বুদ্ধ হইবেন। 

শকাবা! প্রারস্তের ৭১ বৎসর পুর্বে বৈশাখী পুর্ণিমার দিন মঙগলবারে 
শীক্যসিংহ কপিলবস্ত নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।' তাহার পিতা গুদ্ধোদন 
ললিত্তবিস্তর গ্রস্থে রাজচক্রবর্তী বলিয়া বর্ণিত হুইয়দছেন; কিন্তু বস্তুত 

তিনি সামান্য রাজা ছিলেন বোধ হয় । আষাদের প্রীচীন গ্রস্থোক্ত অনেক 

সসাগরা ধরণীর অধিপতির রাজ্য কুচবিহার অপেক্ষ। বড় বিস্তুত ছিল মা। 
রাঙা দশরথ প্রবল পরাক্রাস্ত নরপতি ছিলেন) কিস্ত রামচন্দ্র বনবাসিত 

হইয়] প্রথম রাত্রি তমসাতীরে থাকিয়া, পরদিন বেদ্বশ্রুতি পার হইলেন। 
তাঁহার পরদিন 0কোশলের অন্ত্যসীম। অতিক্রম করিয়। শৃর্খবের পুরে উপস্থিত 

হইলেন। রাঁমচন্ত্র দ্রুতগামী রথাঁরোহণে বনগমন করিষাছিলেন বটে, 
তথাপি অযোধ্যাঁকাঞখ্ের ৪৮১৪৯ এবং ৫০ সর্গ পাঠ করিলে, তাহার পিতার 

কৌঁখল রাজ্য অতি-বিস্তুত ছিল বলিয়া প্রতীত হয় না। শুদ্ধো্ধন দূরে 
থাকুন, ভারত, রঘু, যুধিষ্ঠির ও অশোক ব্যতীত কেহই: 'তারতবর্ষে রাঙ্গ- 

চক্রবর্তী হইতে পারেন নাই। 

পুরাকালে মহাঁসমারোহে লাঙ্গলোৎসব হইত উৎসবের দিন রাজ] 
স্বহন্তে হল ধারণ করিতেন। কথিত আছে যে শুদ্ধোদন রাজা বালশাক?কে 

উত্সব দেখাইতে লইম্। গিয়াছিলেন। শিশু নিরাধার আকাশমার্গে উঠিয়। 

আপন অতিমানুষী শক্তির পরিচয় দ্িয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে এই 

অঙ্গৌকিক ক্রিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থকীরদিগের রচনা মাত্র। কৈশোর গহত-ষশোধর1 
গোপা নামী একাটি রূপসীর সহিত শাক্যের বিবাহ হইল) শাঁক্য কিছুকাঁপ 

'আমোদ গ্রামোদে রহ রহিলেন। পরে একজন জনাগ্রন্ত- বৃদ্ধ একজন কুষ্ঠ- 

 রেগী, একটি শব ও একজন সন্যণসী দেখিষ্বা। তার মনে বৈরাগ্যোদয় 

হইল এবং তিনি তপস্বী হইবার সঙ্কল্প করিলেন। শাকের রাহুল নামে 

একটি পুত্র জন্সিবার পর আষাঢ় মাঁসে উত্তরাষাঁঢ়া নক্ষত্রে/. তিনি গৃহত্যাগী 
হইলেন । কয়েকটি তাপস ও তাপসীর আশ্রম বর্শন 'বন্ধিয়া এবং বৈশালী 

নগরে কিয্ৎকাল অবস্থিতি করিয়া,তিনি মগধের রাজধানী রাজনৃহ নগরে শ্রবেশ 

করিলেন। তখন হার সমভিব্যাহারে তীহার-পিতৃব্য পুত্র আনন্দ ছিলেন। 

পরে এই আনন্দ শীক্যের একজন প্রধান শিষ্য হইয়ীছিলেন। বাজগৃহ 
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এক্ষণে বিহার প্রদেশে রাজগির নামে খ্যাত। নগরে প্রবেশ করিলে, 

নগরবাসীরা তাহার রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল। কেহ বলিল, “ইনি কি 

অনঙ্গ ? তবে ইহার শরীরে মহেশ্বরের কোপানলের চিহ্ন কেন নাই, 
কেহ বলিল, “ইনি কি শক্র? তবে ইহাঁর সহশ্র লোচন কোথায় % 

পুরবানীরা মগধরাঁজ বিশ্বসারের নিকট গিয়া কহিল, যে একটি অদ্ভুত পুরুষ 

আসিয়াছে; সে ষক্ষ কি দেব, ব্রহ্মা কি বিষণ, তাহা! কেহই বলিতে পারে না। 

রাজা শাক্যকে তাপসত্রত হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃত- 

কার্ধ্য হইতে পারিলেন না । শাক্যসিংহ উরূবিন্ব বা উর্ধবেলার অরণ্যে তপস্যা 

আরম্ভ করিলেন। এমন কঠোর তপস্যা করিলেন, যে নিকটবর্তী জমপদ 

বাসীরা মনে করিল যে অনশনে তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে। এ সময়ে 
স্বজাতা নায়ী একটি ভদ্রকুলোদ্তবা রমণী * তাহার নিমিত্ত পারসান্ন প্রস্তত 
করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাঁওয়াইতেন ) নতুবা শাক্য নিশ্চয় কালগ্রাসে 
পতিত হইতেন। শাক্য এমন কঠোর তপস্যাতেও সিদ্ধার্থ হইতে পারি- 

লেন না, অর্থাৎ তাহার বাঞ্চিত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন নাঁ। , পরে 

ভনশন ব্রত ত্যাগ করিয়া নদীতীরে একটি অশ্বথ বৃক্ষতলে নূতন প্রণালীতে 
পুনর্বার তপস্যা করিতে লাগিলেন। শাক্যের পরম শক্র বশবর্তী মার নানা 

প্রকার উৎপীড়ন আরম্ত করিল এবং তপস্যার বিদ্ব জন্মাইতে যত্ববান্ 

রহিল। “মার যে কে, ইছা! নিরূপণ করা সুকঠিন। পত্ত্তিত্ব মূলর বলেন 

মার পাপশ্প্রবৃত্তি-দাতা (687006০7); অর্থাৎ যে অর্থে যিদ, থুষ্টিয়ান ও 

মুসলমানগণ “সয়তান্, শব্দ প্রয়োগ করেন, প্রায় সেই অর্থে বৌদ্ধরা “মার 
শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন । বৌদ্ধ কোষকার অমর সিংহ বলেন “মার” 
কন্দর্পের একটি নাম অমর সিংহের ব্যাধ্যাই ঠিক বোধ হয়; কারণ- 
ললিত বিস্তরে লিখিত আছে,ষে মার আত্মপরিচয়ে বলিয়াছিলেন,__ 

“কামেশ্বরোইশ্মি বলিত1 ইহ সর্বলোকে 
দেবাশ্চদানবগণা মন্ুজাশ্চতীধ্ধ্যা।” 

মারকে জয় করিয়া শাক্য মারজিৎ নামে খ্যাত হইলেন। যুবা তাপসের 
পক্ষে ক্রোধ লোভাদি জয় অপেক্ষা কামজয় অধিকতর ছুরূহ ব্যাপার 

__. * দয়াই রমণীকুলের পরম রমণীয় গুণ । কঠোরতপা শাকের শীর্ণ ও 

বিবর্ণ কলেবর দেখিয়া কৃষক ও গোপবালকেরা বিদ্রুপ করিত। সুজাতা ও 
তাহার কল্পটি সঙ্গিনী তাহার শুশ্রষা করিয়াছিলেন। টাটা 
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এক্সন্যই পুরাণে লিখিত আছে যে যোগীন্দ্র মহাদেব কর্তৃক তাপসারি কামদেব 

তশ্মীভৃত হইয়াছিলেন, এবং মেনকা অপ্সরা মহাতপা বিশ্বামিত্রের তপস্তা 
ভঙ্গ করিয়াছিলেন। যাহারা এ সমস্ত পৌরাণিক আখ্যায়িকার নিগুঢ় 
তাৎপর্ধ্য গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাহারাই বুঝিতে পরেন পুরাণের রচয়িতা 
মানব প্রক্কৃতি কেমন বুঝিতেন। বুদ্ধচরিতে মারজয্বের বে উপাখ্যান আছে, 
তাহার তাৎপর্য এই যে শাক্যসিংহ অন্যান্য রিপু, সহজে বশীভূত করিয়া- 

ছিলেন ;.কিস্ত কামজয় করিতে কষ্ট পাইয়াঁছিলেন। বস্তত মার যে কোন 
পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া তাহার প্রাতি অত্যাচার করিয়াছিলেন সে কথা 
উপকথা মাত্র । পরিশেষে শাক্য তপস্তাবলে এবং পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যবলে 

সমুদায় বিষয়প্রবৃত্তি জয় করিয়া, জিন এবং শ্রেষ্টজ্ঞান লাভ করিয়া, বুদ্ধ 
হইলেন। তাহার বয়স তত্কালে ৪০ বৎসরের ন্যুন ছিল | তিনি 

বারাণসী নগরে গিয়। নগরের নিকটবর্ভী খষিপট্টন বিহারে (তাঁপসাশ্রমে) 
নির্বাণ মুক্তির মার্গ প্রদর্শনীভিপ্রায়ে ধর্শোপদেশ দিতে 'আরম্ত করিলেন। 

খফিপটনাশ্রমে অনেক মৃগ ছিল; এ জন্য তাহার একটি নাম মৃগদাব। 
এক্ষণে তাহা শারনাথ নামে খ্যাত। এ স্থানের বিহারের প্রস্তরময় ভগ্নীবশেষ 

কাশী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
এমন চিস্তাশীল শিক্ষিত হিন্দু কেহই নাই, ধাহার হৃদয়ে এ আশ্রমচিহ্ন 

দেখিয়! দুঃখের স্ঞ্চার না হয়। এ স্থলে আর্ধ্যকুল চুড়ামণি বুদ্ধ আপন 
অক্ষয় কীর্তির সুত্রপাত করিয়ীছিলেন। আমরাও সেই আর্ধ্য বংশোস্ভব ? 
কিন্ত আমরা প্রকৃত ধর্মরষ্ট, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভষ্ট, স্বাধীনতাভ্রঃ ও পৌরুষত্রষ্ট হইয়া 
পণ্ডবৎ জীবন যাপন করিতেছি । কে আমাদিগকে শাক্যের ন্যায় শিখাইবে 

যে প্রকৃত ধর্ম হৃদয়গত, তাহ! যুখগত বা আচারগত নহে? শাঁক্য ৪* বৎসরের 
অধিক কাল ধর্্মপ্রচার কার্ধ্যে ব্যাপৃত রহিলেন। *্ধর্মপ্রচার জন্য ভারতবর্ষের 

' অনেক প্রদেশ পর্যটন করিয়াছিলেন; কিন্তু স্রাবন্তি প্রদেশে জেত বন 
বিহারেই অধিক কাল আবশ্ফিতি করিতেন । কোসনম্বী প্রদেশে কৌসম্বী নথরে 

ও ঘোষিতরাম বিহারে, মগধ প্রদেশে 'রাঁজগৃহ নগরে ও বেণুবন বিহারে 

এবং বৈশালী প্রদেশে কুশী নগরেও ধরন্মোপদেশ দিয়াছিলেন | মহাবংশ নামে 

সিংহলের ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে ভগবান গৌতম.বুদ্ধ দুইবার 
সিংহলে গিয়াছিলেন ; একবার স্থমানকুট (আদমগিরি) পর্বতে, আর একবার 

যক্ষ-রাজধানী কল্যাণী নগরে । কিন্তু ভারতবর্ষ, তিব্বত, ব্রন্মদেশ বা চীনের 
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কোন বৌদ্ধ গ্রস্থে মহাবংশৌক্ত সিংহলযাত্রার প্রমাণ নাই। শাঁক্যের যখন 
অশীতি বর্ষ বয়স তখন: তিনি সশিষ্য কুশী নগরে যাত্রা করিতেছিলেন 
পথশ্রাস্ত হুইস্বা তিনি একটি আম্রকাননে বিশ্রাম করিলেন। উপবনস্বামী 

চণ্ড তাহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। শাক্য বরাহ্মাৎস ভক্ষণ করিয়া 

উদরাঁময় রৌগগ্রস্ত হইলেন। সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হইল । শাক্য 

এমন মহাম্রা ছিলেন, যে তাহার মতবিরোধী হিন্দুরাও তাহাকে পুরুষোত্তম 
এবং ভগবান বিঞুর অবতার বলিয়া! মান্য করেন। (৩) স্ন্দ পুরাণাস্তর্গীত 

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে ফে, বিষ্ণু বুদ্ধব্ূপে অবতীর্ণ হইয়া অস্থর এবং 
পাষগুদিগের নিপাত জন্য কাশী ধামে মোহ্ধর্্ম প্রচার করিলেন । * তীহার 
প্রভাবে দেবতারা কাঁশীত্যাগ করিলেন । মনোনিবৃত্তি ব্যহীত শান্তি নাই; 

ধর্ম মনোগত, আচারগত নহে; কেবল বর্ণবিশেষের ধর্াধিকার নাই, 
মনুষ্য মাত্রেরই ধর্মীধিকার আছে) এই সমস্ত শিক্ষা! প্রকৃত ধর্্োপদেশ, 

মোহ্ধর্মের শিক্ষা নহে. । স্বন্ধ পুরাণের রচয়িতা ভ্রম জ্ঞানে পতিত হইয়াছেন । 

লোকপাল বিষণ পাৰগুদিগকে ধর্্পথে না আনিয়া তাহাদিগকে বিপথগ্নামী 

করিলেন, এমন কথা বলিয়। পুরাণকার বিষ্ণুর অবমাননা করিয়াছেন। 

বন্তত বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরতাঁ দোঁষে দূষিত না হইলে প্রায় সর্ধাঙ্ষ সুন্দর 
হইত | নিরীশ্বরত! যে গুরুতর দৌঁৰ তাহার সন্দেহ লাই; কিন্ত পৃথিবীর 
অবস্থা এমন হইয়াছে যে, সর্বত্রেই লোকে মুখে ঈশ্বরের নাম লইয়! কার্ধ্যদ্বারা 

আপনাদের নিরীশ্বতার পরিচয় দেয়। যে সমস্ত আর্য খষিগণ উপনিষদাদি 

ধ্শাস্্ প্রণয়ন করিরাছিলেন, তাহারা নিশ্চয়ই প্রকৃত ধর্মের লক্ষণ নির্ণয় 

করিয়াছিলেন ; কিন্ত কালে আধ্যদিগের ধন্ম, উপধর্্ম হইয়া পড়িল। জন- 

সাধারণের ব্রিশ্বাস হইল যে, দ্রেবত1 বিশেষের নামৌচ্চারণ, তীর্থ বিশেষ 

দর্শন, নদী. বিশেষে অবগাহন প্রভৃতি উপায়দ্বারা পাপমুক্ত হইবে। এই 
সময়ে শীক্যসিৎহহ আবিভূতি হুইয়া লোক সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে. 
ধশ্দ সঞ্চয় জন্য মনকে নিবৃত্ত ও পবিত্র করিতে হইবে, কেরল আঁচারে ও 
বাহ্াড়ম্বরে ধর্শ সঞ্চয় হয় না, আর কর্মফল অবশ্যত্তাবী। শুদ্ধাচার অনেক 
সময়ে ধর্থের সহায় হইয়া থাকে কিন্তু শুদ্ধচার ধর্ম নহে, ধম্ম হদস্মের ধন। তাহ! 
বাহ ক্রিযাকলাপে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্ত ধর্দথ ও ক্রিয়াকলাপ | পৃথক. 

পুথক পদার্থ। এই সমস্ত উপদেশে এমন নৃতন কথা কিছুই নাই, মাহ! 

'আর্ধ্য খষিদিগের ধর্মশান্ত্রে পাওয়া! যায় না। তথাপি বুদ্ধ, শঙ্করাচার্যয। 
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চৈতন্য, নানক, রামমোহন রাস্ষ প্রভৃতি মহাত্মাদদিগের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাবের 

বিলক্ষণ গ্রয়োজন আছে; নতুবা হৃদয়গত সনাতন ধর্ম, মুখগত এব আঁচার- 

গত-উপধর্্বে পরিণত হয়৷ জনসাধারণের চৈতন্যোদয় জন্য অনেক সময়ে 

পুরাতন কথ! নৃতন করিয়া! বলিতে হয়। , ৃ 

শাঁক্য এক সময়ে প্রাচীন মার্গের দোষ দিয়া বলিয়াছিলেন__ 
“অজ্ঞান পুর্ববং কুতপন্ খষিভিঃ প্রতগুম্ | 

জ্রোধাভিভূতমতিভিদ্দিবলোককামৈঠ। 
তে তত্বতোহ্র্থরহিতাঃ পুরুষ বদস্তি 

ব্যাপিং প্রদেশগতং শাশবতমাহুরেক্ে | 

মূর্তমমুর্্মগুণং গুণিনৎ তখৈব 
কর্তী নকর্তী ইতি চাপাপরে ক্রবস্তি 1, 

প্রাচীন খধিদিগের মধ্যে অনেকেই যে কুতপ! ছিলেন তাহার সক্ষেহ 
নাই। বিশ্বামিত্র ক্রোধাভিভূত হইয়া বশিষ্ঠের এবং আপন সন্তানদিগের 

যারপরনাই অনিষ্ট করিলেন । ছুর্বাসা অতি সামান্য কারণে জুদ্ধ হইয়া! দেবরাজ 

হইতে অতি সামান্য মানুষ পর্যযস্ত সকলকেই: অভিশাপ দিতেন । 

জমদগ্নি রোষপরবশ হইয়া স্ত্রীহত্যা পাপে লিপ্ত হইলেন এবং আপন 
পুত্রকে মাতৃহস্তা করিলেন। বুদ্ধ এই সকল খবিদ্িগকে কুতপা বলিয়! 
তাহাদিগের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন; কারণ ধাহারা ক্রোধ বশীভূত করিতে 

পারেন নাই, তাহার] তাপস নামের অধিকারী নহেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির 
দোষে সকলকে কুতপা বর্লা অন্যায়। রভ্াকর মহাপাপী ছিলেন, তপো- 

বলে ধার্থ্রিক চুড়াঘণি বাঁন্ীকি-হইলেন। বাল্সীকির ন্যায় মহাঁতপা অনেক 
খষি আঁর্্যভূমিকে পুণ্যভূমি করিয়া গিয়াছিলেন। নন্দনকাননশোভিত, 
গন্ধ্বশীতনিনাদিত, অপ্জরাসেবিত ন্বর্গকামন! তখপসের উচিত নহে; কিন্ত 

' তাহা বলিয়া কি মোক্ষ কামনা, পরমাত্মার লীন হওয়ার কামনা দূষণীয়.? 

যথন শীক্য মুনি তপস্যারত্ত করিলেন, তখন কি তাহার নির্বাণ মার্গ জানিবার 
কাঁমনা ছিল না? কোন কোন খষি ঈশ্বরকে মুত্তিমান ও অগ্তণ বলিয়াছেন, 
এবং কেহ কেহ তাহাকে অমূর্ত ও নিগুণ বলিয়াছেন, বলিয়া বুদ্ধ স্থির করি- 

লেন যে ঈশ্বরের বিষয়ে আমর! কিছুই জানিতে পারি না; অতএব যে তাপস্ 
তাহার ধ্যান করে সে কুতপাঁ। তিনি এইরূপে অজ্ঞেয়বাদের * স্থষ্টি করি- 

ক 43000361019, 
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লেন এবং কোমত্, মিল ও স্পেন্সারের আদিগুক হইলেন। অলেটকিক 
ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষও ভ্রমে পতিত হয়। 

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধরা পরলোক মানে না । এই সংস্কার 
নিতান্ত ভ্রান্তিমুলক। ,বৌদ্ধমতে পাপী নিরয়ে, পশুলোকে, প্রেতলোকে, 
অথবা অস্থুরলোকে , ছুঃ খভোগ করিয়া পুনর্ধার মত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। 

পুণ্যবান-ব্যক্তিরা তুষিতাদি ছয় প্রকার দেবলোকে, ধ্যানাদি ষোড়শ প্রকার 

ব্রহ্মলোকে, অথব! চারি প্রকার অরূপ ব্ক্ষলোকে বাস করে; কিন্ত নির্বাণ 

মুক্ত না হুইলে তাহাদের মূর্ত্ে পুনর্জন্ম হয়। বৌদ্ধদের নির্বাণ যে কি, 
তাঁহার নির্দেশ করা সুকঠিন। অমাদের মতে পরমাত্মায় জীবাত্মা লীন 
হইলে জীবাক্সা নির্বাণমুক্ত হয়; কিন্ত যাহার! পরমাত্মাী মানে না তাহাদের 

নির্বাণমুক্ত কি? অভিধর্দ্মমতে নির্বাণ নান্তিত্ব; কিন্তু ধর্মপদের রচয়িতাঁর 

মতে নির্বাণ পরম শাস্তি, অর্থাৎ ষে অবস্থায় অস্তিত্ব মাত্র থাকে, কিস্তু চিস্তা, 

বাসনা ও সথখদুঃখানুভূতি থাকে না। পণ্তিতবর মূলর বলেন, শেষোক্ত মতই: 

শাক মুনির মত। উবে জান্ষেনীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেলের মতাবলম্বীরা 

বলিতে পারেন যে, নিগুণএ অস্তিত্বে ও নান্তিত্বে কিছুই ভেদ নাই। পুনর্জন্ম- 
জনিত দুঃখ হইতে মুক্ত করাই বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্য । সুত্তপিটকে লিখিত আছে 
যে গৌতম পূর্বব পূর্ব্ব জন্মে অমরাবতী নগরে ব্রাহ্মণ কুমার ছিলেন, মধ্য- 
দেশে চক্রবর্তী রাজা ছিলেন, নাগরাঁজ ছিলেন, পশুরাজ সিংহ ছিলেন, যক্ষ- 

রাঁজ ছিলেন, রমাঁবতী নগরে ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইত্যাদি । দশরথজাতক 

নামক বৌদ্ধগ্রস্থে লিখিত আছে, যে বুদ্ধ পূর্ববজন্মে দশরথের পুত্র রামচন্দ্র 
ছিলেন। ললিতবিস্তরের রচত্বিতা বলেন যে শাক্য মায়াদেবীর গর্ভে জন্ম- 

গ্রহণ করিবার পূর্বে বোধিসব্ব * অবস্থায় তুষিতলোকে অবস্থিতি করিতেছিলেন। - 
বৌদ্ধরা যে কেবল পরলোক মানে এমন নহে; তাহারা সাধারণ হিন্দুদের 
ন্যায় জীবাস্বার দেহ হইতে দেহাস্তরে সংক্রমণ মানে । 

* যে বুদধতব প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্ত প্রাপ্ত হইবার কতক পরিমাণে উপযুক্ত 
হইয়াছে, তাহাকে বোধিসত্ব বলে। 



কাশীস্বো ত্র । 
জয় জয় কাশী অর্দচন্ত্রকায়, বেণী স্থসজ্জিত অসি বর্ণায় 
পদতলে শোভে স্থরধূনী ধার, কটিদেশে কোটি সোপানের হার। 
নবদিবাকর-কিরণ-মাঁলা, মন্দির-যুকুট-দেউলে-ঢাঁল] |, 

দিব্যচক্ষে শিব-ত্রিশূল কাশী । জয় বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণসী ॥ 

জ্ঞানতত্বময় পুরাণের ক্ষেত্র, চির-উন্নীলিত জগতের নেত্র। 

আর্ধ্যহ্বদিগত-মাধূরীতে ভরা, ত্রিযুগব্যাপক শ্রোত ধারা-ধরা। 

ভুবন-সংক্ষেপ ভারত-সার, ধরাতে স্বধন্য মহিম! যাঁর । 
পুণ্যাত্মা পাঁপীতে বার প্রত্যাশী । জয় অপূর্ণাপুরী জয় কাঁশী ॥ 

জয় অন্নেপূর্ণা আনন্দ-অবনী, ইহ-পরকাল-নারিপ্র্য-দাঁশিনী। 
হিন্দৃহদিক্ষেত্র-উৎসাহের গতি, ব্রত-দান-ধর্মে নিত্য আোতবতী । 

ধনিক ধার্মিক ধীরাজগণ, দেহে মিশাইতে করে আকিঞ্চন। 
না থাকে পরশে পাতকরাশি। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী ॥ 

জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী । 

শিবমোক্ষপুরী পরমার্থধাম, ধরাধন্য ভূমি ত্রিভুবনে নাম । 
ধনী জ্ঞানী মূঢ়ে নাহি যাহে ভেদ, কোলে এসে যার সবে ভুলে খেদ। 
সদা স্থখময় মহাশ্মশান, মরিলে মোক্ষ তখনি দান। 

ভব যার ভাবে সদা উল্লাপী। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী ॥ 

সর্ববিদ্য1, কলা, শাস্ত্র, দরশন, চিরদিন যার, দেহের ভূষণ । 
- অতুল্য ভুবন এ মহীমগুলে, জ্ঞানের কৌন্তভ-মণি-বন্ষস্থলে । 

জগতের চক্ষে জ্যোতিদায়িনী, ষোগী-মহর্ষি-মানস-জননী | 

ভারতের ফুল্ল প্রতিভাময়। : জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় জয় । 

ত্রিপাতকতারা পুনর্জনহরা, ক্ষিতি মোক্ষক্ষেত্র একদেহেধরা | : 

যার কোলে মিশে শুকর ব্রাহ্মণ পূর্ণদেহে ব্রন্মহদে সংস্থাপন। 
জীবাক্ঝা! ঈশ্বরে যুগল যায়, শিবময়পুরী ধরণী-গায়। 

শ্ভারতভূবন্ ধার বিলাঁসী। জয় কাশি জয়, জয় বারাণসী 
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জয় কাশী জয়, জয় বারাণসী | র ৃ 

মহামহাপ্রাণ জীবগণ যায়, দিন-মন্ুদিন মিশাইছে কায়। 
চির প্রজ্জলিত মহাপ্রাণশিখা, যার প্রহিরেণু-রেণুভাগে লিখা । 
যে ভূমি অমৃতমন্দির সার, অনাদি অনপ্ত প্রভাব যার । 

মোক্ষতীর্ঘসড়! ভবন কাশী। জয় বিশ্বের পুরী বারাণমী। 

মহাশবক্ষেত্র“মহী-্ধরাতলে, এ মহিমা কেশখ। কার অঙ্গে জলে ? 

কোথা মৃতদেছে দিয়ে পু্পজল, পূজা করে তারে মানবমগ্ডল । 
অন্তরে ঘাহার অস্তর্জলি ছেদ, দেহমুক্ত জীব শিবে অভেদ। 

নিখিল ব্রন্মাও তাঁপহারিণী। জয় জয্ব বিশ্বলীব-নি্তারিণী ॥ 

জয় মৌহহর! চৈতন্যধারিণী, জ্ঞানদা স্ুখদী মোক্ষবিধায়িনী। 

বক্ষস্থলে যার ত্রিকোটী অমর, অলক্ষ্য প্রত্যক্ষ জাগে নিরস্ত্র । 

জঁগত-জননী অগ্নদা আপনি, ধেখানে খুলেছে আনন*বিপণি। 
. পুর্ণব্রক্মরূপ যাছে বিদ্যমান, শিব যেথা জীবে দেন আত্মদান। 

আনন্দ যাহার সঙ্চিতের হাসি । মহাকালপুরী জয় জয় কাশী ' 
জয় কাশী জয়। জনন বারাণমী ॥ 

মন্মকথ! | 
২। 

অতীতের ঠ্তিহাপ পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাট যে কান 
সহকারে জিওজীতির ভিন গ্রাকার মাত্র পরিণাম সর্ব হইতে পারে। 

প্রথমত, ছ্রিত জাতির একেবারে সমূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে । যখন 

জেতা ও জিতজাতির মধ্যে সভ্যতা সম্থন্ধে অনেক প্রভেদ থাকে, খন দিত 

জাতির মধ্যে সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত শিথিল থাকে,যখন অসভ্য ভিভজাভি,- 

স্থিতিশীলতা! বশত তাহাদের চিরন্তন প্রচলিত রীতিনীতির প্রাতি অধিকতর 
আস্থা! ও পক্ষপাতিতা৷ জন্যই হউক--অথব| প্রকৃতিগত - প্রভেদবশত্ত' জেডৃ- 

জাতির উন্নত ও পরিবর্ধমান অবস্থা বুঝিতে অসমর্থ হইয়্াই হউকস্অখব 
পরম্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব স়ীভূত থাকা! বশতই হউক,--স্থীন্ন অবস্থা; 
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উন্নতির, দ্বারা জেতার সন্গকক্ষ হইতে না পারে, তখন শ্বাভাবিক নিয়মালাত়ে 

পরিণামে তাহারা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। | 

হিস্পামিগণ যখন সর্ধপ্রথমে আমেরিক! জয় করেন, তখন অসভ্য 
আমেরিকানগণ উতৎপীড়িত, গিহত ও ক্রমে ধ্বংশ হইয়াছিল | "কথিত আছে; 

ম্পেন নেনাঁপতি কর্টেজ একা মেক্সিকো জয়ের সময় প্রায় চলিশ লক্ষ 

মেক্সিকোবাসীকে হত্যা! করিয়াছিল। পেক, ব্রেজিল ও আমেরিকার দ্বীপপুপ্ত 

জয়ের সময় পিজারো প্রভৃতি সেনাপত্তিগণও অসংখ্য অসভ্য ইওিয়ানদিগফে 

তরবারি মুখে অর্পিত করিয়াছিল। কিন্তু ইযুরোপীয়গণ যদি এই হতভাগ্য 
দ্িগকে এত উতৎপীড়িত ও ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট না করিত, তাহা হইলেও 
সত্য জাতির সহিত সমকক্ষ হইতে না পারিয়! প্ররুতির কঠোর নিয়মান্ুসারে 

তাহারা পরিণামে ধ্বংশ হইয়া যাইত । কালের পরিবর্তনে অনুন্নত ও -নিঙ্ 

নিজ উদরাক্ন পর্যযত্ত আহরণে অসমর্থ জাতি গুলির ধ্বংশ হইবে, নতুবা 
তাঁহার! অবস্থ। পরিবর্তন করিয়া উন্নত ও অন্যান্য সন্নিহিত সভাজাতির 
সমকক্ষ ছইবে,_ইহাই প্রাকৃত নিয়ম । এইরূপে আর্ধযপিতৃগণ সর্ব প্রথমে 
এ দেশে আসিলে এতদ্দেশীয় আদিম অসভ্যজাতি সকল তাড়িত ও প্রীন্ষ 

বিনষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে বর্তমান সময়ে ইংরাজাধিকারে ফেপকঙললি 

হইতে অসভ্য জুলু প্রভৃতি ভান্তিরা ভাঁড়িত ও ধ্বংশ হইতেছে । এটি 
নিয়মান্ুসারে সাক্ষণদিগের অধিকারে অসভ্য ব্রিটন জাতি কতকপরিয়াণে 

বিনষ্ট ও পার্বত্য প্রদেশে তাড়িত হইয়াছিল । 
জিভজাতির উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবার আঁর একটি কারণ ন্গাছছে। স্বখম 

অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতি কোন দেশ মাব্রমণ করিষী তাহা অধিকার করিম! 

লয়, তখম তাঁহার! আপনাদের স্বীয় অধিকার ও প্রভূত্ব অক্ষু্র রাখিবার জন্য 

এবং আপনাদের অপেক্ষা উন্নত জাতির সংস্পর্শ পুর ভ্যাগ করিবার জন্য 
'প্রায়ই'জিতজাতিকে ধ্বংশ করিনা ফেলে। প্রাচীন্নকালের মানবজাতির 
সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, সে সময়ে যুদ্ধে পরাঁজন্স হইলে 

বিজিত জাতি প্রায়ই ধ্বংশ হইত। তখন পাশব বরই 'সগাঙ্োর নিয়ন্তা ছিল। 

গাশববলের দ্বারা অপেক্ষাকৃত শাস্ত ও সভ্যজাতি পরাভূত হইলে প্রায়ই সেই 
সভ্যজাতিকে বিনষ্ট হইতে হইত | পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে আন্বরা দেখিতে ন্পাই 

কত উন্নত, কত সভ্য জাতি এই প্রকারে একেবাত্বে ধ্বংশ হইন্না কোবজ 

দাদমাত্াবশেষ হই়্াছে। এইরূপে প্রাচীন রোম অলভ্য গণ; ছদ্ গ্রস্থৃতি 
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জাতির পাঁশব বলে ছিক্নভিন্ন ও উৎসন্ন হইয়াছিল । এই: নিষবমানুসাঁরে প্রাচীন 

গ্রীসের অধঃপতন ও ধ্বংশ হইয়াছে । এইরূপ, অসভ্য বর্ধ্বর জাতির আস্রিক 

আক্রমণে প্রাচীন মৈশরী, টায়রিয়, সিডনী, ফিনিসিয় এভৃতি মহাসমৃদ্ধিশালী 

জাতির ভূপৃষ্ঠ'হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে । প্রাচীন কার্থেজও এই- 

রূপে রোমের পাশব বলের নিকট নতশির ও সমূলে উচ্ছেদপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । কিন্তু গাশববলও আবার কখন কখন উন্নত ও অধিকতর দৃঢ়বনদ্ধ 
বিস্তীর্ণ জাতিকে একেবারে ধ্বংশ করিতে পারে না। যখন জগদ্ধিজয়ী 
অসভ্য জেঙ্গিস্ খা চীনদেশ অধিকার করিয়া! লন, তখন সভ্যতর চীন জেঙ্গিস্ 
খণর দোর্দগড পাশববলেও বিন হয় নাই। তাহার সামাজিক সংগঠন 
দুটতর ছিল ও তাহার অন্তর্ভত শক্তিও প্রবলতর ছিল, সেই জন্যই ছইশত 

বৎসর পরেও আবার সেই চীন তুর্কদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল । সে 

ষাহ। হউক, অধুনা! মনুষ্য সামাজের উন্নতি ও মানবজাতির সভ্যতাবৃদ্ধির 
সহিত সামান্য পাঁশববলের আধিপত্য একরূপ অন্তহিতি হইয়াছে, সুতরাং 

এক্ষণে অসভ্যজাতির দ্বার! সভ্যতর সম্প্রদায়ের বিনাশ হইবার আর সম্ভাবনা 
নণই। সেইনপ সভ্যতর ইযুরোপীয়দিগের দ্বারা অসভ্য আঁমেরিকানদিগের 

যেমন বিনাশ হইয়াছিল, আধুনিক উন্নত সমাজ সংগঠনে সেরূপ পাশববলের 
পার] অসভ্যজাতির উচ্ছেদ সম্ভব নহে। এক্ষণে কেবল পুর্বোলিখিত প্রাকৃত 
নিয়মান্সারে জাতি বিশেষের বিলোপই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। 

এই প্রকারে অসভ্য জাতির বিনাশ সন্বন্ধে আর একটি কথা এ স্থলে 

উল্লেখ করা-আবশ্যক। এক্ষণে সভ্যতার উন্নতির সহিত সভ্য দেশগুলির 

লোৌকসংখ্যাঁও বৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই জন্যই ইতর শ্রমজীবিদিগের অন্নাভাবে 
বিশেষ কষ্ট হইতেছে । বিজ্ঞ রাজনীতিকগণের মতে উপনিবেশ সংস্থাপন 
রাতীত জনবৃদ্ধি আত হ্রাস করিবার ও দেশের সাধারণ লোকদিগের অবস্থা 

উন্নত করিবার কোন 'উপায়াস্তর ন! থাকায়, সেই সকল ঘ্বনসন্সিবিষ্ট জনপদ, 
হইতে ক্রমে ক্রমে অসভ্য অল্প জনপুর্ণ দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইতেছে। 
এইন্পে অষ্ট্রেলিয়া, মরিসস্, কেপকলোনি প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপিত 
হইয়াছে । কালসহকাঁরে সম্ভবত সমস্ত অসভ্য দেশগুলি এইরূপে সভ্য 

জাতির উপনিবেশ দ্বার! পুর্ণ হইবে । তখন সভ্য জাতির সংঘর্ষণে অসভ্য 
জাতির অস্তিত্ব অধিক দিন সম্ভব হইবে নাঁ। তখন যদিও অসভ্য জাতি 
ঈভ্য জাতির সামান্য পাশববল দ্বার! বিনষ্ট হইবে না, তথাপি তাহারা উন্নত 
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হইতে না পারিলেও ক্রমে নিজ উদরান্ন সংগ্রহে "অসমর্থ হইলে কিছুদিন 
পরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আড়াই শত বৎসর পুর্বে, আমেরিকার ইউ- 
নাইটেডট্টেটে একটিও ইউরোপীয় ছিল না__দমন্ত দেশই অসভ্য আঁমেরিকাঁন- 
দিগের আবাস স্থান ছিল; কিন্ত তথায় ইলগ্, ফ্রান্স প্রভৃতির উপনিবেশ 
সংস্থাপিত হওয়ায় আদিম অধিবাঁসীগণ অনেকে যুদ্ধে হত 'ও অধিকাংশ ক্রমে 

ক্রমে দেশ ত্যাগ করিয়া ঘোর অরণানী আশ্রয় লইয়। পরিশেষে উচ্ছেদ 

প্রাপ্ত হইয়াছে । অষ্ট্রেলিয়া, আঁগুামান প্রভৃতি স্থানের অসভ্য জাতির কাল- 
সহকারে এই পরিণাম হইবাঁরই সম্তাঁবনা। 

দ্বিতীয়ত--জেত1 ও দিত উভয় জাতি ফাঁলক্রমে মিলিত হইয়া এক 
নূতন জাতিতে পরিণত হয়। . যেখানে জেতা ও জিত জাতি মধ্যে প্রভেদ 

অতি অল্প থাকে অথবা বিজিত দেশ ও বিজেতাঁর স্বদেশ মধ্যে প্রকৃতিগত 

প্রভেদ অধিক না থাকে--অথবা অপার সমুদ্র বা অলজ্ঘ্য পর্ধতাদি ছুই 
দেশকে পরম্পর বিভক্ত না করে-অথবা যেখানে জেতৃজাতি স্বদেশ পরিত্যাগ 

করিয়া জিত দেশে আসিয়া বাঁস করে ও সেই দেশকে কাঁল সহকারে আপনা- 
দের জন্মভূমি মনে করে_-অথবা জেতা ও জিত জাতির মধ্যে জাতিগত ব! 
প্রকৃতিগত বৈষম্য বা বিদ্বেষভাব অধিক না থাঁকে-_তাঁহা হইলে পরিণামে 

এই ছুই জাতি মিলিত-হইয়া এক স্বতন্ত্র অভিনব জাতির উৎপত্তি হয় । যখন 
নরমানের! সাক্ষণ ইৎলওকে প্রথম জয় করে তখন নরমান ও সাক্ষণদ্িগের 

মধ্যে বিদ্বেষভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল,ক্রমে নরমানদিগের স্বদেশ নর্মীি হস্তাস্তর 

হওয়ায় উত্লওই তাহাদের স্বদেশ হইল ও অতি অন্ন দিনে নরমান ও সাক্ষণ 

জাতি সংমিলিত হইয়া ইংরাজ জাতির উৎপত্তি হয়। পূর্বে ফ্রান্সের গল 
বা কেপ্টিক জাতি যথেষ্ট উন্নত ছিল; কিন্ত অধিকতর সভ্য রোম তাহাদিগকে 

পরাজয় করিলে উভয় জাতির সম্মিলনে তাহাদের ভাষা পর্্যস্ত লাটিন হইয়া- 
ছিল। তৎপরে ফ্রাঙ্ক জাতি আবার তাহাদিগকে পরাজিত করিলে ক্রমে 

তাহাদের সহিত ফ্রাঙ্ক জাতি মিলিত হওয়াতে ফরাসি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে ।, 

ধর্মবলে বলীয়ান সারাসেনগণ মহম্মদের মৃত্যুর পর মরকেো! দেশ হইতে 

তাতারের সীমান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করে এবৎ ধর্মপ্রচার-দবারা সেই সমস্ত 
দেশের আদিম জাতির. সহিত মিলিয়া যাঁয়। তাহাদের তিন চারি শত বর্ষ 
রাজত্বের পর আবার তুর্কারা তাহাদ্দিগকে পরাজিত করিয়া! এই সমস্ত দেশ 

অধিকার করিয়াছে: এবং ক্রমে ক্রমে. উভয়. জাতির একরূপ সম্মিলন 
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হয গিয়াছে । প্রান্ম এন্কশত- বদর হইল, ইয়ুর়োপের পোলগ্ড দেশকে 

রুষিয়া, অস্্ীপ্্ ও প্রিয়া, বিভক্ত করিয়া অধিকার করিঘা লইয়াছে? কিন্ত 

কুত্র' পোলণ্ডের রীতি-নীতি সমন্তই বিজেতাদের মত। পুর্বেস্থিখিত লমন্ত 
কারণেই পোল বিজেতাদের' লহিত এক হুইয়! যাইবে, তাছার আর কোন 

সন্দেহ নাই । 
জেতা ও জিত উভয় জাতির এই প্রকার সক্মিলনের সাধারণ শিশ্সম এই 

যে, যে জাতির সাারজিক সংগঠন স্তর, যাহাদের “অন্তভূর্তি শক্তি অধিকতর, 
এবং যাহারা বিস্তারে ও লোক সংখ্যায় বৃহত্তর, তাহারাই অপেক্ষাকৃত শিখিল- 
বন্ধন সমাজকে আকর্ষণ করিয়া লয্ব। সুতরাং অবস্থা বিশেষে কখন জেভ1 কখন 
বাজিত জাতি আসিয়া অপরের সহিত মিলিত হয়। তবে মিলনের সময় 

জেতা জাতিকে কণ্তকটা ভ্যাগ স্বীকার করিয়া--কতকফটা অবনত হইয়া 

জিত জাতির সহিত মিলিতে হয়, নতুবা জিত জাতি স্বীদ্ধ অবস্থার উন্নতি দ্বার 
অথবা যেরূপে হউক জেতার সমতুল্য হইলেও জেতার সহিত মিলিতে সাহস 
করে না। নরমান সাক্ষণদিগের মধ্যে নরমানরাই সাক্ষণদিগের সহিত 

মিলিত হইয়াছিল। | 

ইহ1 ব্যতীত সচরাচর দেখিতে পাওযা যায়, জেতৃজাতির দ্বারা বিজিত 

জাতি কতক পরিমাণে ধ্বংশ হয় ও যাহারা অবশিই্ থাকে ভাহার। অল্পে 

অল্পে উন্নত হইয়া সভ্য জাতির সহিত মিলিত ও তাহাদের সহিত এক 

জাঁতিভুক্ত হইয়া! যায়। কারণ, কতক পরিমাণে ধ্বংশ হওয়ায় জিত 

জাতি হীনবীর্ধ্য হইয়া পড়ে এবং উপাক্সাস্তর না থাকায় ক্রমে ক্রমে বিজেতবঁর 
সহিত মিশিয়া গিয়া অন্তত তাহাদের সমাজের নিয়ন্তরভূক্ত হইয়া যায়? 
এইরূপে আমাদের আর্ধযপিতৃগণ এদেশীয় আদিম জাতিদিগকফে 'তাঁড়িস_ 

করিয়াও একেবারে ধ্বংশ করিতে পারেন নাই। অনাধ্যগণ অনেক দিন 
পর্ধ্যস্ত অত্যন্ত স্বণিত শুদ্রভাবে থাকিয়াও কালসহকারে আর্ধ্য জাতির ' 
সহিত মিলিত হইয়াছে এবং উভক্ষের রীতিনীতি ও ধর্ম এক হইয়! গিয়াছে 1 

সচরাচর জেতা ও জিত উভয় জাঁতি এইরূপেই পরস্পরের ষহিত সংমিলিত 

হইতে দেখা যায় । ৬ 
তৃতীয়ত--কাঁল সহকারে দিত জাতি উপ্লত হইয়া তাহাদের 

স্বাধীনতা পুনল্পভ করে-মনখন জিতজাতি শ্বীয় অবস্থার উন্নতির দ্বারা 
জেতুজাতির সমকক্ষ হইবে-__বখন তাহারা নিজ বাহুবলে অন্য জাতি হইতে 
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আত্মরক্ষা করিয়। নিজ স্কাধীনত! বজায় করিবে--তখন নিজ বীর্য বলেই 
হউক, অথবা। অন্য জাতির অহায়ত। লাভেই হুউক্, অথব। জেতার উদ্ারত। 

জন্য তাহাদের সাহায্যেই হউক, তাঁহার! পুনর্ববার হ্বাধীন হইবে। অধী- 
নতা মাঝ্ডেই-__মনের স্বাভীবিক গতি, আমাদিগের ন্যায়সঙ্গত অভিপ্রায়, 

ও আমাদের অভিগ্সিত কাধ্যে বাধা দেয়। সুতরাং মন্ধুষ্যের বৈষয়িক 

উন্নতির সহিত মনের যে স্ত্তি হন্স ও তাহার সহিত ক্রমবর্ধিত অভাব 

পুরণের যে ইচ্ছা হুয় অধীনতাই তাহার অন্তরায়্। অতএব যখন জিতজাতি 
উন্নত হইয়! জেতৃজাতির সমকক্ষ হইবে তখন কথনই এন্প অধীনত সহিবে 
না। পর্বতে আোতন্বতীর বেগ রোধ হইলে কিছুপরে উহ। সহস্র গুণ বেগে 

পর্ধত উলঙ্ঘন করিয়া প্রবাহিত হয; কোন স্ছিতিস্থাপক পদার্থকে চাপ 

দিলে তাহ ক্রমে সঙ্কচিত হয় বটে; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অপ্রাতিহত বেগে 

বাঁধা অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্ব বিস্তৃতি পুনর্লাভ করে। সেইরূপ জিতজাতি 
অধীনভার পেষণে প্রথমে সন্কুচিত হুয় বটে,কিস্ত দশ বৎসর পরেই হউক অথব! 

সহজ বৎসর পরেই হউক তাহাদের নষ্ট স্বাধীনতা! অবশ্যই পুনরুদ্ধার করিবে। 
পূর্বে প্রাচীন রোম অসভ্য গথ. হুন্ প্রভৃতি জাতি দ্বারা ধ্বংশ হইয়াছিল, 
তথাপি রোমের যে অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল--প্রচ্ছন্নতাবে যে অগ্নিস্ফ,লিঙ্গ 
তক্মাচ্ছাদিত ছিল,_-তাহাতেই রোম ধ্বংশ হইয়াও আবার রক্তবীজ্ের মত 

পুনর্বার জীবিত হইয়া সেদিন পর্য্যস্কও স্যস্ত আধ্যাত্মিক ইত্ুরোপের 'অভি- 
নেতা হইযাছিল। তাহার পর অতি অল্প দিন হইল গ্যারিবন্ডি, ম্যাট্সিনি, 
কারুর প্রস্তৃতি শ্বদেশহছিতৈষী মহাপুকুষদিগের যত্ব, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ 
জন্য ইটশালী এক্ষণে যথেচ্ছাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। এইরূপে 

-গ্রীকেয়! তুকীদের দিষ্ঠ'র উৎপীড়ন হুইতে মুক্ত হুইয়াছে। স্পেন দেশ নবম 

শতাব্দীতে আফ্রিকীবাসী মুর জাতির অধীনস্থ হয় এবং আট শ্রত বৎসর 
ক্রমাঙ্গত তাহাদের অধীন থাকিস্া, তাহাদিগের সহিত বিবাদ বিষম্বাদ করিয়! 
পরে পঞ্চদশ শতাবন্বীর শেষভাগে ফার্দিনাজ্কের রাজত্ব কালে মুরদিগ্রকে একে- 
বারে দুরীভূত করিয়াছে । একদিন সুইজারলও অস্্ীয়ার ভীষণ পদাঘাত 
সহ করিয়াছিল__কিন্ত উইলিয়ম টেলের বীধ্যাবলে তাহার সে হীনাবস্থা 

অধিক দিন থাকে নাই। এইরপে রুসিয়ার রুম্লিয়! তুক্কাদের অধীনে 
থাকিয়া পুনর্বার ম্বাধীন হইয়াছে । সুইডেন অনেক দিন পরাধীনতার পরে 

ডেনদিগের হস্ত হইতে যোড়শ শতাক্টীতে গষ্টেবস্ বেসারের বীর্ধ্য বলে স্বাধীন 
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হইয়াছে। ইংলগডও যোড়শ শতাবীতে স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্তিলাত 
করিয়াছে ।. এই কারণেই বোঁধ হয় এক্ষণে ইয়ুরোপীয় তুরস্কে মুসলমান- 
দিগের অধিকারও লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে । বোধ হয়, শীঘ্রই 

সারভিয়া, ওয়ালেগিয়া, প্রসৃতি প্রদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিবে, 
অধিকাংশ ইয়ুরোপীয় নীতিজ্ঞদিগের এইরূপ বিশ্বাম। সুতরাৎ স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে, এক জীতি কখন চিরকাল অন্যজাতির অধীন 

থাকিতে পারে না-ইহাই এ্রতিহাসিক নিয়ম। জেতৃজিত ভাব কখন 

চিরদিন থাক সম্ভব নহে। জিতজাঁতি হয় ধ্বংশ হইবে, না হয় জেতার 

সহিত মিলিত হইয়া এক জাতি হইবে, না হয় পুনর্ধার স্বাধীন হইবে _ 

ইহা! ব্যতীত তাহাদের আর অন্য পরিণাম নাই । | 
আমর! পুর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, হিন্দুজাতির বিনষ্ট হইবার ব| 

জেতৃজাতির সহিত সম্মিলিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব আর- 

বারের কথা আবার বলি, এখন অখগুনীয় যুক্তির দ্বারা এই মাত্র সিদ্ধাস্ত 

হইতে পারে, যে হিন্দুরা আবার স্বাধীন হইয়া তাহাদের পুর্ব গৌরব 
পুরর্বার উদ্ভাসিত করিবেন । 

আমর! এই স্থলে প্রসিদ্ধ লেখক আর্থর আর্নন্ডের কয়েকটি সার কথা 
এই স্থলে উদ্ধত করিয়! আমরা! আমাদের মন্মঁকথ! শেষ করিলাম । 
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এক ব্যক্তি অন্তরের সছিত ভারতে বৃটাশ রাজত্বের পক্ষ সমর্থন করিতে 
পারেন, বৃটিশ শাসনে ভারতের যত উপকার হইয়াছে, বা হইতেছে সেই সমস্ত 

বিষয়ে ষাহার দৃঢ় ধারণ! ও বিশ্বাস থাকিতে পারে, অথচ সেই বিশ্বাসের 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে পারেন, যে, ভারতের জল বায়র অবস্থা যেরূপ 
তাহাতে বৃটিশ জাতি ভারতবাসীদের সহিত মিলিত হওয়া অসর্ভব ; সুতরাং 
বিশ কোটি ভারতবাসীর উপর ব্টশ শাসন চিরস্থায়ী না হইবারই 

সম্তাবনা। 



বৈষ্ণবত 
প্রকৃতি ও পুরুষ । 

প্রকৃত বৈষ্ণব দ্বৈত কি অদ্বৈত বাদী তাহা আমরা আমাদের স্কুল বুদ্ধিতে 

বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ নহি। তিনি দ্ৈতবাদী হইয়াও অদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈত- 
বাদী হইয়াও দ্বৈতবাঁদী। তাহার দ্বৈতবাদ প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়া! । তাহার 

অদ্বৈতবাদ সেই প্রক্কৃতি ও পুরুষের একাত্মতা প্রযুক্ত । যদিও তিনি সর্বতে।- 

ভাবে প্রকৃতি ও পুরুষবাদী, কিন্ত তাহার প্রকৃতি ও পুরুষ, সাঙ্যের প্রকৃতি 

ও পুরুষের ন্যায়, ঠিক ছুই ভিন্ন জাতীঘ্ব পদার্থ নহে । আমাদের বিষয়-দুষিত- 

দৃষ্টিতে, এই প্রন্কৃতি ও পুরুষ ভিন্ন জাতীয় পদার্থ স্বরূপে অনুভূত হইলেও, 
প্রকৃত প্রস্তাবে, উভয়ে এক জাতীর পদার্ণ ;__-একই আত্মা। লীলার্থে ছুই,__ 
বস্ততঞক। ণজলেতে যেমন মীন, রসকেলি রাত্রি দ্রিন, দোন তনু নহে 

ভিন্, নিত্য লীলা অকারণ।” আত্মা একই ; তন্মধ্যে চিদাধার-্রী ও চিদংশ 

পুরুষ। 
যখন এই জ্ত্রী অংশ ও পুমৎশ উভয়ে একত্রে একাত্মভাবে বিরালিত 

থাকে, তখন প্রক্কতির চিদগত অবস্থাঁ। আর যখন প্রকৃতির কিয়দংশ 

পুংসংসর্গ-বিমুখ হইয়া বিকৃত হইতে থাঁকে, তখন সেই কিয়দংশের চিদ্ধিমুখ 

অবস্থা; আর অবশিহাংশ চিরসংসর্গে অবিকৃত থাকে, তাহার চিদগত 

অবস্থা পৃবের্বর ন্যায় অব্যাহত থাকে। পুমৎশ কদাপি এরূপ কোন অব- 

স্থর অধীন নহে। 
উপরে যে যুগল তত্ব বর্নিত হইল, তাহা! অঠৈত তত্ব ভিন্ন আর দয? 

নহে। একই পরমাত্ম। তাঁহার একাংশ নিত্য নির্বিকার, অব্যক্ত ও চিৎ- 

স্বরূপ; তাহার অপরাংশ বিকার প্রবণ অর্থাৎ নির্বিকার অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট 

হইয়া! সবিকার ভাব ধারণ করিতে পারে। তাহার একাংশ নিত্য প্রশান্ত, 

নিত্য সুস্থির, নিত্য অচল; তাহার অপরাংশ সেই প্রশান্ত, সুস্থির ও অচল 
অবস্থা হইতে পরিবর্তনের শোতে আন্দোলিত হইতে এবং অশান্ত, অস্থির 

ও সচল ভাব ধারণ করিতে পারে। তাহার একাংশ সব্বদাই স্থষ্টির 

অতীত্ব; তাহার অপরাংশ স্থষ্টির অতীত প্রদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া! 
$& 
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সৃষ্টির মায়িক লীলায় অঞ্জ ঢালিতে পারে ।. তীহার একাংশ অরূপ ও 

অব্যক্ত ; তাহার অপরাৎশ সেই অরূপ ও অব্যক্ত ধাম পরিত্যাগ করিয়া 
বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিতে পাপ্পে। 

বৈষ্ণব এইরূপ ,অদ্বৈতবাদী হইয়াও এই প্রকৃতি ও পুরুষবাদী। 
তাহার প্রকৃতি চিদগত অবস্থায় নিত্য নির্মল পর! প্রকৃতি; ীহার পুরুষ 

সেই নিত্য নির্খ্ল আত্মগত পরা প্রকৃতি বিহারী শুদ্ধ চৈতন্য । সেই নিত্য 
নিন্মল- প্রকৃতি স্বভাবত অব্যক্ত, অবিকৃত, নিগুণ, সবর্বদেশ ব্যাপী, নিষ্টিয়, 
এক- এবং অথ; দেই পুরুবশ নিত্য অব্যক্ত, নিত্য নিবিতব্কার, নিত্য 
নিগুণ নিত্য নিষ্ক্রিয়) নিত্য অকাম, নিত্য প্রকৃতির সর্বাজব্যাপী, নিত্য 

প্রকৃতিরমণ, নিত্য প্রকৃতিমোহন এক এবং অখণ্ড শুদ্ধ চিৎ। সেই 
পুরুষ দিও প্রকৃতিরমণ ও প্রকৃতিমোহন কিন্তু এই রমণ ও মোহন ক্রিয়া 

কেবল মাত্র সেই প্রকৃতিতে প্রকাশ পায়,_সেই প্রকৃতিকে চিন্ময়ী, আনন্দ- 

ময়ী, প্রেমময়ী) চিদানন্দময়ী করে; পুরুষের মধ্যে তাহার লেশ মাত্রও 

প্রকাশ পায় না, সেই পুরুষকে তন্দ্রা কিঞ্িন্মীত্রও বিচলিত 

করিতে. পারে না। তিনি তন্মধ্যে অকাম ও নিক্ষিয় থাকেন। 

প্রকৃতি এই পুরুষ সহবাসে যখন চিন্মোহিত হইয়া ব্যাপক কাল পরমাণন্দ 

সম্ভোগ করেন, তখন তাহার কিয়দৎশ খণ্ড 'ও স্থলিত হইয়া চিদগত অবস্থ] 

হইতে ভ্রষ্ট হয়; পুরুষ এই প্রকৃতি সংসর্গে তাদবশ বা ঈদৃশ কোন প্রকার 
বিকারের অধীন নহেন। কিস্তৃ-সে 'অবস্থাক্স প্রকৃতির এই যে বিকৃতি, তাহা 
প্রকৃন্তির একদেশব্যাপী মাত্র, সর্বদেশব্যাপী নহে। প্রকৃতির যে অংশ 

যখনই চিত অবস্থা হইতে অবস্থাত্তর- প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহ! চিদানন্দময়, 

প্রেমের অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্থষ্টির মলিন ব্যাপারে পরিণত হইতে থাকে 
অবশিষ্টাংশ" অথণ্ডিত থান্কিয়?, চিদগতত “ও চিন্মোহিত অবস্থায় পুরুষের মধুর 

সহবাসে চিদানন্দ সম্ভোগ করে। স্ষষ্টি ব্যাপারের পূর্বে সমগ্র প্রকৃতি ' 
এই-চিদগত ও চিন্মোহিত অবস্থায় স্বভাবত প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, পুরুষ সহবাসে 
নিত্য রাস-মহোত্লব সম্ভোগ করিতে থাকে; সৃষ্টি ব্যাপার সাঙ্গ হইলেও 

সমগ্র- বহিম্ঘ্র্ধী প্রকৃতি স্বধামে প্রত্যাগত হইয়া আবশিষ্টাংশের সঙ্গে অখ- 

িতরূপে«সেই মহোৎসব সস্তোগে প্রবৃত্ত হয়। তখন সমগ্র প্রকৃতি পুরুষের 

অজগত- স্বকীয় নৈশ্মল্য প্রধুক্ত অঙ্গগত এবং ন্বকীয় নৈর্ল্য প্রযুক্ত অকাম 

রমণে, অঞ্চারণলীলায় বিমোহিত । কিন্তু এই অকাম রমণ, অকারণ 'লীলা 
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সমগ্র, প্রক্কৃতি নিত্যকাল : সহ্য .করিতে পারে 'না। তাহার কিয়দংশ 
তদ্দারা যথাসময়ে, কোন অনির্দিষ্ট কারণ বশতই হউক, অথবা স্বকীয় 

স্বভাব বশতই হউক, সেই চিদগত পরম অবস্থা হইতে বিকৃত ও স্থলিক্ন হইসবা, 

স্বকীয় মালিন্য হেতু চিদ্বিঘুখ হইতে থাকে এবং নিত্য লীলাধাম পরিত্যাগ 
করিয়া সষ্টিসাধনে বা স্থষ্টি পোষণে নিরোজিত হয়। নির্খল প্রশান্ত সমুদ্র 
যদি প্রবল বাযুপ্রভাবে, ব্যাপক কাল বিতাড়িত হয়, তখঈ যেমন রাশি রাশি 

ফেণ! সেই সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্গীরিত হইয়া সমুদ্র-বঙ্ষ আচ্ছাদন করে, এবং 
স্বীয় মালিন্য ও বিকৃতি প্রযুক্ত, সমুদ্র-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! তদুপরি 

ভাসমান হয়; চিদঙ্গ-বিহারিণী লীলাময়ী প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির প্রথম. 

উপকরণ সামগ্রীর উৎপত্তিও এইরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে । যথাসময়ে 

সেই ফেণরাশি যেরূপ, স্বকীয় মালিন্যভাব ও বিকৃতরূপ সম্বরণ করিয়া তদীয় 

উপাদান কারণ-_সমুদ্রদেহে বিলীন. হয়; সেই হৃষ্টিসাধন, প্রথম. উপ- 

করণ সামগ্রীও থাসময়ে, স্বকীয় মালিন্য ও বিকৃতি পরিহার ও.স্বকীয় 
চিদ্বিমুখ ভাব প্রত্যাহার করিস্বা, তদীয় উপাদান কারণ--পরা প্রকাতিতে 

বিলীন হইয়া থাকে । দ্বিতীয়াদি হইতে বর্তমান জগতের সপ্তম উপকরণ 

সামগ্রী পর্য্যন্ত এইরূপে স্বকীয় উপাদান কারণ হইতে উৎপন্ন এবং স্বকীয় 
উপাদান কারণে. বিলীন হইয়া! থাকে। 

যে ধামে সৃষ্টি নাই,বিকৃতি নাই, মালিন্য নাই ; ষেধামে প্রকৃতি নিরস্তর 

চিদগত, চিন্মোহিত, ও চিদক্্“বিহারী; যে ধামে প্রকৃতি নিত্য চিন্বুয়ী, 

আনন্দময়ী, প্রেমময়ী ১" যে ধাযে চিদানন্দের অকাম, অকারণ, নিত্যলীলার 

নিত্য সংঘটনা) ষে ধামে নিত্য রাস মহোত্সবের কন্মিন্ কীলেও বিরাম হয় 

না; সেই ধামই আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরম ধাম-তুরীয়ধাম। এই স্থান 
তাহার প্রকৃতি ও পুরুষের স্পুপ্ত বিলাস ভবন, তাহার বহু আদরের, বৃন্দাবন 

* ধাম। ব্যোম-পরব্যোমের সদূর উপরে, বিচিত্র! বিজয়ার সুদুর পর পারে, 
গোলোক ধামেরও সুদূর উপরে এই পর্ম বৃন্দাবন ধাম প্রতিঠিত। 

এই পরমধাম-চ্যুত, প্রকৃতির মলিনাংশই স্থষ্টির প্রথম পদার্থ__চিদ্ি- 
মুখ মায়া প্রক্কৃতি। সাঙ্থ্য ইহাকে মহত্ত্ব নামে উল্লেখ করেন, বেদান্ত ইহার 

নিত্যত্ব কল্পনা করিয়া লইয়া ইহাকে ত্রিগুণাত্মিক মায়া নামে অভিহিত করি- 
রাছেন। এই মায়া প্রক্কাতি পর! প্রন্কতির, পরিত্যজ্য মলিনাংশ হইতেই 

সর্বদা পু লাভ করিয়া থাকে, এবং স্বকীয় পরিত্যজ্য মল্নাংশ দ্বারা, 
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তদীয় অধস্তন প্ররৃতি-স্য্টর দ্বিতীয় পদার্থকে স্থজন ও পোষণকরিয়' 
থাকে। পরা প্রক্কতি 'যতকাঁল তাহার পরম ধামের চিদ্গাত অবস্থা হইতে 

 চিদ্বিমুখ হইতে থাকিবে ততকাল তদীয় অধস্তন মায়া প্রক্কতি পু্টি লাভ 
করিতে থাকিবে। কিন্ত পরমধামস্থ পরা প্রকৃতির এই চিদ্দিমুখ প্রচ্যুতি 
প্রাপ্তির একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কৌন অনির্দিষ্ট কারণে বাঁ প্রকৃতির 

খঘবভাব বশত পরা প্রকৃতির কিয়দংশ মাত্র চিদ্বিসুখ পরিণাম প্রাপ্ত হয়; 

অবশিষ্টাংশ চিদ্বিমুখ বিকৃতির অতীত থাকিয়া নিত্যকাঁল চিগ্দত অবস্থায়, 
তাহার পরম ধাঁমে অচ্যুত পদে অব্যাহত থাকে । তখনই তীয় অধস্তন 
এই মায়! প্রকৃতির পুষ্টিলাভ বন্ধ হয়। সে তাহার ্য্টসাধক পদার্থ__ 
তাহার দেহের উপজীবিক। অর প্রাপ্ত হয় না। 

এই মায়া প্রকৃতি, তাহার চিদ্ধিমুখ অবস্থা সত্তেও, চিদজ-বিহারী। 
কিন্ত পরা প্রকৃতি তদীয় শুদ্ধ চিদর্গে বিহার করিষা যে প্রকার অর্গ-কাত্তি 
ও মাধুর্য ভাব লাভ করেন, এই মাঁয়া প্রকৃতি স্বীয় দেহ-মালিন্য হেতু সে 

প্রকার নির্মল অবস্থা প্রাপ্ত হন না। চিৎ-সত্তার কোন প্রকার রূপাস্তর 

সম্ভাবনা না থাকিলেও আধারাহ্ুসারে তদীয় রূপ কল্পিত হইয়া থাকে । 
_আধারের নৈর্বল্য হেতু চিৎসত্তাঁর নৈর্মবল্য, আধাঁরের মালিন্য হেতু চিৎসত্তার 

মালিন্য কল্পিত হইয়! থাকে । আধার-গুণে জ্যোতিঃ-পদার্থের ওজ্জল্যও 
এইকপে কল্পিত হইয়া থাকে । তাড়িতে জ্যোতিঃ-পদার্থের যে ওজ্জল্য 

করিত হয়, বাস্পের মালিন্য প্রযুক্ত তাহাতে সে পদার্থের দে ওজ্জল্য কল্পিত 

হয় না। চিৎসত্তার বাস্তবিক কোন রূপ নাই, প্রকৃতির নির্মল ও মলিন 

নানাবিধ রূপেই তাহার রূপ কল্পিত হইয়া থাকে । প্রকৃতি অবিকৃতই থাকুন, 

আর বিকৃতই হউন; চিদগতই থাকুন,আর চিদ্িমুখই হউন; চিৎসন্ষে তাহার 

সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার নহে । « তবে পরা প্রকৃতি স্বীয় ত্বরূপের নৈম্মল্য হেতু 
চিৎ-সংসর্ণে যেরূপ শুদ্ধ মাধূর্য-ভাঁব-_নির্্মল চিদানন্দ ভাব ধারণ করিয়।' 

থাকেন,মায়। প্রকৃতি তাহার অপেক্ষাকৃত মলিন দেহে চিৎ-সংসর্গে অপেক্ষাকৃত 

মলিন ভাব ধারণ করিয়া অতুল অনস্ত উশ্বর্ষ্যে ভূষিত হয়েন। পরা প্রকৃ- 
তির ন্যায় মায় প্রকৃতির লীলাধাম আছে। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব তাহাকে 
গোলোকধাম অভিধানে অভিহিত করিয়া থাকেন। পরম ধাম হইতে ভষ্ 

ইইয়! প্রকৃতি এই ভাবে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হন। এই মায়া প্রকৃতি, 'ও 

তাহার প্রন্থতি পরম ধামস্থ পরা প্রকৃতির ন্যায় দ্বিবিধ অবস্থার অধীন 
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স্ব্বীফু চিদগত ও স্বকীয় চিদ্দিমুখ অবস্থা অথবা কেন্দ্রগত ও কেন্দ্রবিমুখ 
অবস্থা । মায়া যখন তাহার লীলাধামে থাকিয়! চিৎসৎসর্গে অনন্ত এশ্বর্য্যে 

ভূষিত ইইয়া,অসীম সম্ভোষে কালযাপন করেন এবং সর্ধজ্ঞতা ও সর্বশক্তির 
আশ্রয় হইয়া ঈশ্বর অভিমানে অনস্ত তৃপ্তি অন্থুভব করেন, খন মায়ার স্বকীয় 
চিদগত বা কেন্দ্রগত 'অবস্থাঁ। গোলোকধামে মায়ার এই অবস্থা অব্যাহত । 
এই ধামে সমস্ত মায়িক জ্ঞান ও শক্তির অনস্ত ন্ফত্তি সমস্ত বিশুদ্ধ সাত্বিক 

ভাবের' অসীম বিকাঁশ। কিন্তু তদীয় চিৎ-সৎসর্গে এই পশ্বর্্য ভোগে 
অসহিষ্ণু হইয়। মায়ার কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত মলিন ও বিকৃত ভাব প্রাপ্ত 

হইয়া, স্বকীয় মালিন্য ও বিকৃতি প্রযুক্ত, স্বকীয় চিদগত বাঁ কেন্দ্রগত অবস্থা 

হইতে বিচ্যুত ও অপেক্ষাকৃত চিদ্বিমুখ বা কেন্ত্রবিমুখ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
নিম্মল ত্রশ্বর্যের আস্পদ সেই গোলো ₹ধামে, সেই মলিনাংশের তখন আর 

স্থান নাই । এই দ্বিতীয় চিন্ধিমুখ প্রকৃতিকে সাঙ্ঘ্য 'অহংতত্ব' নামে, বেদাস্ত 
“অবিদ্যা" নামে উল্লেখ করিয়াছেন । গোলোকধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া 
প্রকৃত্তি এবার এই: ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইহাই প্রক্কৃতির দ্বিতীয় বিচ্যুতি । 
যেরূপ মায়ার পুষ্টিসাধন পরার মলিনাংশ হইতে, এই অহতংতন্বেরও পুষ্টি- 
সাধন সেইরূপ সাষার মলিনাঘশ হইতে । পরা প্রকৃতির যেরূপ 
অক্ষয় ও অচ্যুত অংশ পরম ধামে নিত্যকাল অব্যাহত থাকে ; মায়! প্রক্কৃতির 

সেইরূপ অক্ষয় ও অচ্যুত অংশ গোলোক ধামে স্থষ্টির প্রলয় পধ্যস্ত অব্যাহত 
থাকে । এই অহংতত্ব বা অবিদ্যার লীশা-ধাম আছে এবং পরা ও মায়ার 

ন্যায় দ্বিধিধ অবস্থার অধীন; স্বকীয় চিগত বা কেন্দ্রগত এবং শ্ববীয় 

চিদ্বিমুখ বা কন্দ্রবমুখ অবস্থা পরা ও মায়। থে ভাবে ও যে নিয়মে 
্বস্ব মালিন্য প্রযুক্ত ছিদ্বিমুখ বা কেন্দ্রবিমুখ পরচ্যুতি প্রাপ্ত হয়, এই 
অহংতত্ব ব1 অবিদ্যা প্রকৃতি অবিকল সেই ভাবে ও সেই নিয়মে স্বধাম 

"হইতে প্রচ্যুত হয় এবং অধস্তন প্রকৃতিকে উপাদান প্রদান করিয়া থাকে । 

এই অহংতন্ব বা অবিদ্য1 প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্মিক! হইলেও, মায়ার ন্যায় 
সব্ব-প্রধানা নহে, শ্বকীয় মালিন্য হেতু রজঃ ও তমঃ প্রধানা। এই জন্য 
অজ্ঞান ও ভ্রমপ্রমাদ বিশিষ্টা এবং স্বকীয় মালিন্যের ন্যনাধিক্য প্রযুক্ত 

বহু প্রকার অবস্থাপন্না । এঈ অহংতত্ব বা অবিদ্যা স্বকীয় মলিনাংশ দ্বারা 

পূর্ব বর্ণিত নিয়ম ও প্রণালীর অন্থুগত হুইয়। যাহাকে উপাদান ও পুষ্টি 

প্রদাণ করিয়া থাকে, তাহাই প্রথম তন্মাত। আকাশ । ইহাই চিদ্বিমুখ 
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প্রকৃছির তৃতীয় .পরিখীম। এই. আকাশের -মালিনাংশ হইতে দিততীয় 
তন্মাত্রা বায়ু পূর্ববান্নরূপ, উপাদ্দান ও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে । : ইহাই চিদ্বি- 
মুখ প্রকৃতির. চতুর্থ পরিণাম । এই বামুর মলিনাংশ হইতে তজ্রপ তৃতীয় 
তন্মাত্র? তেজ'উৎপন্ন ও পুষ্ট হয়। ইহাই. চি্িমুখ প্রকৃতির পঞ্চম প্ররিণাম। 

এই তেজের মলিনাংশ হইতে তন্দ্রপ চতুর্থ তন্মাত্রা জল উৎপত্তি ও পুষ্টি 
লাভ করে। ইহাই.চিদ্বিমুখ প্রকৃতির ষষ্ট পরিণাম । এই. জলের মলি- 

ংশ সেইরূপ পঞ্চম ব1 শেষ তন্সাত্র! ক্ষিতিকে উপাদান ও পুষ্টি বিতরণ 
করিয়া অন্তিত্ববান্ করে। ইহ্থাই চিদ্ধিমুখ প্রকৃতির : সপ্তম পরিণাম । 

এই ক্ষিতি স্বতন্ত্র ভাবে উপাদান ও পুষ্টি বিতরণে অন্য কোন তন্মাত্র। বা 

সুক্ম ভূত স্থর্টের কারণ হয়.নাই; কিন্তু অন্য চতুর্বিধ তন্মাত্রার 
সঙ্গে মিলিত হইয়্ঠ স্থল ভূত সকল উৎপন্ন করিয়াছে । মা স্বকীয় 

এঁশী শক্তি বলে এই স্থূল পঞ্চ হইতে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব স্বজন করিয়া! জীব 
জন্তর আলয় করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই-চিদ্বিমুখ প্রকৃতির অষ্টম বা শেষ 
পরিণাম । :এই জগতের মধ্যে প্রকৃতির নানাবিধ পরিণাম ও বিকৃতি দৃষ্ট 
হয় কিন্ত এই .সকল পরিণাম ও বিকৃতিতে প্রকৃতি কেন্দ্রচাত হইয়া আর 
চিদ্ধিমুখ হয় না। প্রকৃতির চিদ্ধিযখ যাত্রার এখানেই, ধিরাম হইল । 

প্রকৃতি. যখন এই অষ্টম বিকৃতির অধীন তখন তাহা! চিদন্ধ, তখন্-তাহার 

চিৎসত্বার অনুভব যতদূর মন্দীভূত, হইরার তাহা! হইয়াছে স্ুতরাং.তাহার 
আর অপেক্ষাকৃত চিদ্বিমুখ হইবার স্থল নাই। চিৎসংসর্গ হইতে প্রকৃতি স্ীয় 

মান্য হেতু যতদূর দূরস্থিত হইতে পারে হাহা হইয়াছে, সেই চিতৎ্সংসর্গ 

এখন আর অনুভূত ন! হওয়াতে তাহার আর অসহ্য নহে; তাহার আর.তাহ। 

হইতে মুখ ফিরাইতে হয় না। প্রকৃতি চিদন্ধ হওয়াতে তদীয় চিছ্ছিমুখ 

পরিণাম বন্ধ হইয়াছে । « 
আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব মতে এই অষ্টম বিকৃতিই প্রকৃতির শেষ বিকৃতি ।. 

প্রকৃতি এই অষ্টম বিকৃতির অবস্থায় কতকাল. অবস্থিত নিলি তাহা তিনি 

বলিতে পারেন না। কিন্তু তিনি নিশ্চয় জানেন, যে,./কোন অনির্দিট 
নিয়মের বা স্বভাবের অন্থগত হৃইয় প্রকৃতি থা সময়ে চিদভিমুখ অবস্থার 

অধীন হইবে। স্থল পঞ্চ, সুক্ পঞ্চে লয় পাইবে ক্ষিত্যপ তেজোমরুদ্ধ্যোম 

চিদভিমুখ আকর্ষণে স্ব স্ব উপাদান কারণে প্রবিষ্ট হইয়া লয় পাইবে। 

অহততত্ব বা! অবিদ্যা, মহত্ত্ব ও মায়াতে, অন্থপ্রবেশ. করিবে; মায়া গরম ধামে, 
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প্রত্যাগত' হয়! পরার নির্মল ।অঙ্গে আত্ম" বিসর্জন করিবে; পরা পূর্ণাঙ্গ 
চিগ্দত হইয়। পূর্ববা্ুরূপ চিন্মোহিত ভাবে বিরাঁজ করিতৈ থাকিবে 1 পরম 
ধামে : প্রকৃতি 'প্রেমানন্দে আভ্মহার1, :স্থতরাং তখন/তাহার পরম শাস্তির 

বসা । স্থির উপক্রম হটে যতদিন না স্থষ্টির পু ট্রলীভ বন্ধ হয়, ততদিন 

ী চিদ্িমুখ অবস্থা। : স্কপ্টির স্থিতি ফীলে, ধর্দিও' প্রকৃতি কেন্দ্রগত থাকিয়া 
অশেষ পরিণামের অধীন থাকেন, কিন্তু তাহার: চিদ্বিমুখ পরিণাম বন্ধ হওয়াতে 

তখনও তাহার শাস্তির ;অবস্থা। গ্ললয়ের স্থরপাতে প্রকৃতির চিদভিমুখ 
অবস্থী। প্রলয় কার্য সমাধা হইলে প্রকৃতির আবার পরম শাস্তির অবস্থা । 

জীবের শ্বাস বায়ু প্রকৃতিত্র কতিপয় অবস্থার অবিকল মঙ্গুকরণ করিয়া থাকে। 

জীবের শ্বাসধাঁযু মূলাধার 'বাসী অপাঁন বায়ুতে সমান" বায়ু যোগে আবদ্ধ 

থাকিব দেহীভ্যক্তরে, ফুসং ফসের মধ্যে বাম করে। পরে স্বভাবত একবার 

বহিন্মুথ- হইতেছে! এব বিশ খে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া, আবার অভ্ন্মখে 

দেহীভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে" ):এবৎ দেহাভ্যন্তরে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া, 

আবার বহির্্মখে পুনর্ধাত্রা করিতৈছে । : অপান বাুতে আবদ্ধ -বলিয়।, শ্বাস 

বাধু তাহার বহির্গমন কালে, দ্রেহাভ্যস্তর হইতে সমন্ত বহির্ধত হুইয়া-যায় ন! 

কিয়দংশ তন্মধ্যে বদ্ধ থাকে'। : শ্বাস বায়ু রেচক পুরক কুস্তক'ও জীবের 
কামনাধীন নহে) অকামে; স্বতাবত, "সম্পাদিত হইয়া থাকে । ইহা 

প্রকৃতির গতিবিধির সম্পূর্ণ অনুরূপ । প্রকৃতিও অরিকল 'সেই ভাবে একবার 
পরম ধাম পরিত্যাগ করিয়া-স্যট্টিলীলায় বহির্গত: হইতৈছে এবং স্থষ্টিলীলায় 

কিয়ুৎকাঁল যাপন করিয়! লীলা! সম্বরণ পূর্ব্ণক' অখবার শ্বস্থানে' প্রত্যারৃত্ত হই- 

তেছে,' এব কিয়ৎকাল শখাক্ক যাপন করিয়া আবার স্থষ্টিলীলায় পুনঃপ্রবৃত্ত 

হইতেছে,। 
উপরে যে 'অষ্টবিধ প্রকৃতির *বিষয্স বর্ণিত *হইয়াছে : তঙতিক্ন -করেকটি,। 

'শাখ। প্রকৃতি আছে ;--পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। পঞ্চ! কর্টেক্ছিষ মন ও বুদ্ধি।, 

সাঙ্যমতে/ইহারা অহং পদার্থের শাখা) বেদ্ধাস্ত মতে ইহারা আকাশাদি 

সুক্মপঞ্চ হইন্তে উত্দপন্ন |. 

প্রস্তবিত বিষয়ে আন্যাত্বিক ২বৈষচবের স্বার্শনিক' মত” লাঙ্ঘাদর্শনের অন্ুত 

বূপ। কিন্তৃ“প্রগিধান পূর্বক দেখিলে তাহ! সম্পূর্ণ সাঙ্খ্য নহে, তাহাতে 
বেদাস্তেরও ভাজ আছে। - কপিলের সঙ্গ কষে ক স্থলে তাহণরং মতভেদ ও. 

ৃষ্ট হয়: কপিলের মৌলিক, প্রকৃতি একট আত্মা অসংখ্যন্গন ইহশাকর:. 
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আন্মাও এক, এরকৃতিও “এক । সাঙ্ঘের গণ্নারতা ছহ হইতে । এঁহার 
গণনারভ্ত এক হইতে । এবিষয়ে বরং .তিনি বেদাস্তের শঙ্গে এক মত 

বেদান্তের গণনারস্তও এক হইতে। সাঙ্থ্য তাহার একমাত্র মৌলিক প্রকৃ- 
তির সন্নিধানে অসংখ্য পুরুষ আত্মা) স্থাপন করিয়া প্রকৃতির সতীত্ব লোপ 
করিয়াছেন। কপিল শুফজ্ঞানী বা শুষ্ক দার্শনিক মাত্র । -তীহার দার্শনিক 

চক্ষু--যাঁরপর নাই কুক হইলেও) তাহার প্রকৃতি ও' পুরুষের মধ্যে প্রেম- 

লীলা আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই এবং বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিজনিত* নির্মল 
অনুভবের অভাবে সেই উভয়ের মধ্যে সে আত্মীরতা ও মধুর সব্বন্ধ দেখিতে 

পান নাই, যাহা আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব ভক্তি ও প্রেমযোগে উপলব্ধি 

করিয়া অপার আনন্দ রস আস্বাদন করেন। সাঙ্ঘ্যের উপলব্ধি প্রক্তির 
সদূশ ও বিসদৃশ পরিণাম পর্য্যস্ত। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব বলেন, যদ্দি প্রক€তি, 

পুরুষের কেহই নহেন, তবে ইহাকে সন্নিধানে পাইয়া উহার সর্ধাঙ্গ কেন 
এরূপ উদ্বেলিত হইয়! উঠে। বেদাস্ত, হয় পরা প্রকৃতি দেখিতে পান নাই, 
ন1? হয় শুদ্ধচিৎ সত্তা উপলব্ধি করেন নাই । সম্ভবত তাহার পরব্রহ্দ আঁধ্যা- 
স্মিক বৈষুবের চিদগত পরা প্রকৃতি মাত্র ; কেননা বেদাত্তের পরব্রহ্গ, আধ্যা- 
্সিক বৈষণবের পরা প্রকৃতির ন্যায় চিদানন্দময়। বেদাত্তের পরব্রহ্গ স্ষ্টি- 
কার্ধ্যার্থ এক চতুর্থাংশ মাত্র প্রদান করিয়াছেন, অবশিষ্ট তৃতীক়াংশে তুরীয় 

ধামে বিরাজিত। আধ্যাত্মিক বৈষণবের পর প্রকৃতিও তীহার অদ্ধাঙ্গ চিৎ 
সত্তাকে, এবং স্বকীয় অঙ্গের কিয়দংশকে অবিকৃত রাখিরা অবশিষ্ঠাংশে 
সৃষ্টি ব্যাপারে নিয়োজিত। ইহাতে এরূপ অনুমিত হইতে পারে যে, বেদাঁ-. 
স্তর পরত্রহ্ম আর আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের চিৎযুক্ত প্রকৃতি একই পদার্থ 
বেদাস্তের এই পরব্রহ্ম সত্তাই সর্বশ্ব। তাহার এই পরব্রহ্গ-সত্তা "আবার. 

দ্বিতীয় জ্যোতির্শায় পদার্থের. অসঙ্ভাব সত্বেও, অকারণে বা! কোন অনি- 
ব্বচনীয় কারণে নিত্য ছায়াবিশিষ্ট । 

এই শুদ্ধ চিৎ আধ্যাত্মিক বৈষ্বের পরম ধামের. কৃ, এই পরা! প্রকৃতি 
তাহার শ্রীরাধা। প্রকৃতির অষ্টবিধ বিকৃতি শ্রীরাধার কায়ব্যহরূপ অষ্ট 

সধী। শ্রীকৃষ্ণ সব্র্ঘটে। শীরাধারও সঙ্গে আছেন, সখীদেরও সঙ্গে 
সঙ্গে আছেন। মধ্যে পরম ধামে রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত) সেই পরম ধামের 
চতুঃপার্ম্বে এই অষ্ট সখী শ্ব স্ব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া রাসচক্রে পরিক্রমণ করিতে- 
ছেন। সমগ্র স্থষ্টি সেই পরম ধামের চতুঃপার্থে একটি রাসচক্রে ভ্রাম্যমান । 
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প্রকৃতি সৃষ্টির মধ্যে কোটী কোটা রূপ ধারণ করিয়। লীলা ময়ী; শ্রীকৃষ্ণও 
এই কোটী কোটী রূপের সঙ্গে বিরাজিত। এ রাস কেবল অষ্ট প্রধানা 
সখীর সঙ্গে নহে) কোটা কোটী দথখী সঙ্গেও রাস্বিলাস চলি- 
তেছে। এই মহারাসচক্রে কোটা কোটা প্রকুতি কোটী কোটী 
পুরুষ সঙ্গে ভ্রাম্যমান। কিন্তু মূলে একটি প্রকৃতি ও একটি পুরুষ মাত্র__ 

একটি শ্রীরাধা ও একটি শ্রীকৃষ্ণ মাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের 
প্রেমমাক্িত নেত্র স্থষ্টির মায়িক লীলার মধ্যেও এই মহারাস দর্শন করে। 
কিন্ত এই বাহিরের রাসে এই বহিস্থা প্রকৃতি নিত্যকাল অন্তষ্ট থাঁকিবার 
নহেন। চিদাভিমুখ অবস্তায় প্রকৃন্তি তাহার বাহ্যিক রাসমণ্ডল ভঙ্গ করিয়া 
প্রির সখী শ্রীরাধার নির্মল অঙ্গে নির্লপ্ত হইয়া পরমধামে শ্রীরুষ্জের মধুর সহ- 
বাস লাভ করিবার জন্য স্বয়ং উন্মাদিলী ও অভিসারিণী । ছুর্জয় মানভরে 

কৃষ্ণ বিমুখ হইয়া লীলা ধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন দুজ্জ'য় কৃষ্ণ প্রেমের 
আকর্ষণে আবার চিদাভিমুখী-_কৃষ্ণাভিমুখী | কৃষ্ণকে ছাড়িয়া, মলিনাবস্থাক় 

কুষ্ণসখী নত কাল খাঁকিতে পারে? এখন হ! কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! করিতে 
করিতে, পরম ধামের পরম রাসে মিলিত হইবাঁর জন্য স্থষ্টির এই সোণার 
সংসার ছারথার করিয়া চলিলেন। এস, কে এই অনন্ুকরণীয় অকারণ 
জাগ্রত বৈরাগ্যের অন্থুকরণ করিবে ; এস কে এই কৃষ্ণসখীর অন্থগ হইবে) 

এস কে উজান পথে পরম পামে যাত্রা করিবে; এস কে পরম ধামের রাঁস- 

বিলাসে সম্মিলিত হইয়া প্রেমানন্দে আত্মহারা হুইবে; বৈষ্ণব তোমাকে 
ডাকিতেছেন । 

রাজপথের কথ। | 

আমি রাজপথ । অব্ল্য। যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া টা রি 
আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত স্থদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় 
অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিষ্তীর্ প্রাস্তরের বক্ষের 
উপর দিয়া, দেশদেশান্তর বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান 
রহিয়াছি। অসীম ধৈর্য্যের সহিত ধুলায় ল্টাইয়। শাপাস্ত কালের জন্য 

১৬০ 
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প্রতীক্ষা করিয়! আছি । আমি চিরদিন শ্থির অবিচল, চিরদিন একইভাবে 

. শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মুহুর্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু 
বিশ্রাম নাই. যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটি মাত্র কচি 

স্বিপ্ধশ্যামল খাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই যে আমার শিয়্রের কাছে 

অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি ! কথা কহিতে পারি না, 

অথচ অন্ধভাবে সকলি অনুভব করিতেছি! রাব্রিদিন পদশব্দ, কেবলি 

পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ অহ- 
নিশি দুঃস্বপ্নের ন্যায় আবন্তিত হইতেছে । আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ 
করিতে পারি । আমি বুঝিতে পারি, কে শৃহে যাইতেছে, তে বিদেশে যাই- 

তেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, তক উৎসবে 

যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে । যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের 
ছাঁয়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে স্থখের ছবি আকিয়া অশকিয়া চলে? 

সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া! যায়, মনে 

হয় যেখানে যেখানে তাহার প1 পড়িরছে, সেখানে যেন মুহূর্তের মধ্যে 
একেকটি করিয়া লতা অস্কুরিত পুম্পিত হ্হইয়। উঠিবে। যাহার গৃহ নাই 

আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই অর্থ নাই, তাহার 

পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই বাম নাই, তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি 

চলিই ব্রা কেন থামিই বা কেন, তাহার পদক্ষেপে আমার শুষধুলি যেন 
আরও গুকাইয়। যায় । 

পৃথিবীর কোন কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না আজ শত শত 

বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হানি কত গান কত কথা শুনিয়া 

আসিতেছি ; কিন্ত কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই । বাকিটুবুু শুনিবাঁর 

দন্য যখন আমি কাণ পান্িয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আ'র নাই। 
এমন কত বৎসরের কত ভাঙ্গ। কা ভাঙ্গা গান আমার ধুলির সহিত ধুলি 

হইয়া! গেছে, আমার ধুলির সহিত উড়িয়া বেড়ায়, তাহ! কি কেহ জানিতে 
পায় ! এ শুন, একজন গাহিল, “তারে বলি বলি আঁর বলা হল ন1”--আহা, 
একটু ঈীড়াও, গানটা শেষ করিয়! যাও, সব কথাটা শুনি! কই আর ফীড়া" 

ইল । গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শোনা গেল না।"এ 

একটি মাত্র পদ অর্ধেক রাত্রি ধরিয়া আমার কাণে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। 
মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল! কোথায় যাইতেছে না জানি! যে-কর্থটা 
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বলা হইল না, ভাঁহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে ! এবার 'যখন পথে 
আবার দ্রেখা হইবে, সে যখন মুখ তুলিয়! ই'হার মুখের দিকে চাহিবে, তখন 

বলি বলি করিয়া আবার যদি বলা না হয়! তখন নত শির করিয়া মুখ 
ফিরাইয়া অতি ধীরে ধীরে ফিরিয়। আসিবার সময় আবার যদি "গায় “তারে 

বলি বলি আর বল! হুল ন!!” ছু 
সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়ত কোথাও আছে, কিন্ত আমি ত' দেখিতে পাই 

না। একটি১চরণচিহ্ব ও ত আমি বেশীক্ষণ ধরিয়। রাখিতে পারি না । অবি- 

শ্রাম চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নূতন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাই- 
(তছে। যে চলিয়া যায় সে ত পশ্চাতে কিছু রাখিয়। যায় না, যদি তাহার 

মাথার বোঝা হইতে কিছু পড়িয়া যায় সহআ চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত 
হয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধুলিতে মিশাইয়া যায়। তবে এমনও দেগিয়াছি 

বটে, কোন কোন মহাজনের পণ্যন্তপের মধ্য হইতে এমন সকল অমর' বীজ | 

পড়িয়া গেছে, যাহা ধূলিতে পড়িয়া! অস্কুরিত ও বদ্ধিত হইয়া আমার পার্খে 

সথায়ীরূপ্ে বিরাজ করিতেছে, এবং নূতন পথিকদিগকে ছাঁয়] দান করিতেছে। 

(কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গ্রহে লইয়া যাই। আমার অহ- 

[রহ এই “শাক, আমাতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ ফীড়াইন্ডে 

(চাহে না। যাহাদের গৃহ স্বদুরে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, 
[আমি যে পরম ধৈর্ধ্যে তাহাদিগকে গৃহের দ্বার পর্য্যস্ত পৌছাইয়া দিই তাহার 

হাস্যলহরী পাখা তৃলিয়! হুর্যযালোকে বাহির হইয়া আম্মার কাছে আসিবামাত্র 

[টকিতে শৃন্যে মিলাইয্বা যাইবে! গৃহের সেই আননোর কণা আমি.কি 
একটুখানি পাইব না! | 

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায় মাত্র। আমি 

জন্য কৃতজ্ঞত| কই" পাই | গৃহে গিয়! বিরাম, গৃহে শিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া! 

স্থখসম্মিলন, আর আঁমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত, 

'শ্রম,কেধল বিচ্ছেদ । কেবল কি স্থ্দূর হইতে, গৃহ-বাতায়ন হইতে মধুর 

| কখন কখন তাহাও পাঁই। বালক বালিকার! হাসিতে 'হাসিতে কলরব 

করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেল! করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ 

(তাহারা পথে লইয্মা! আলে । তাহাদের পিতার আশীর্বাদ মাতার স্সেহ 
চুহ হইতে বাহির হইয়া! পথের মধ্যে আসিয়াও ফেন গৃহ রচলা করিয়। দেয়! 

মামারধুলিতে তাঁহারা স্েহ দিক! যায়। আমায় ধুলিকে তাহারা রাশীকুত: 



৩৩৬ নবজীবন। 

করে, ও তাহাদের ছোট'ছোট হাতগুলি দিয়া সেই স্তপকে মৃছ সু আঘাত 

করিয়া পরম ন্গেহে ঘুম পাড়াইতে চায়। বিমল হৃদয় লইয়া বসিয়া বসিয়া 

তাঁহার সহিত কথা কয়। হাঁয় হায়, এত স্নেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর 

দিতে পারে না! 

ছোট ছোট কোমল পা-গুলি ষখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন 
আপনাকে বড় কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পাষে বাঙ্গিতেছে! 
কুম্থুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায় ! রাধিক বলিয়াছেন-_ 

“বাহ! যাহা অন্রণ-চরণ চলি যাঁতা, 

তাঁহা তাহ! ধরণী হই এ মঝু গাঁতা! 1” 

অরুণ চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন। কিন্তু তা্যদি 
না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত ন। ! 

প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে, তাহাদিগকে আমি 

বিশেষরূপে চিনি । তাঁহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া 

থাকি! আমি মনে মনে তাহাদের মুর্তি কল্পনা! করিয়া লইয়াছি। বুনুদিন 

হইল্স, এমনি এক জন কে, তাহার কোমল চরণ ছুখানি লইয়া প্রতিদিন 

অপরাহে বছদূর হইতে আসিত--ছে'ট দুটি পুর রুম্থুঝুন্থ করিয়া তাহার 

পায়ে কাদিয়া কাদিয়া বাজিত। বুঝি তাহার ঠোট ছুটি কথা কহিবাঁর ঠোট 

নহে, বুঝি তাহার বড় বড় চোখ ছুটি মন্ধ্যার আকাশের মত বড় ম্লান ভাবে 
মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে এ বীধান বটগাছের বামদিকে 

আমার একটি শাখ! লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে 

সে শ্রাস্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দীড়াইয়। থাকিত। জআর- 

এক-জন-কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্য মনে গান ,গাহিত্ে 

গাহিতে সেই সময়ে লেখকালয়ের দ্বিকে চলিয়া যাইত । সে বোধ করি, 

কোন দিকে চাহিত না, কোনখানে ফীড়াইত নাহয় ত বা আকাশের 
তারার দিকে চাঠিত, তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া পুরবী গান সমাপ্ত করিত। 

সে চলিয়া গেলে বালিক! শ্রান্তপদে আবার স্বে প্থ দিয়! আসিয়াছিল, 
সেই পথে ফিরিস্বা যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাঁম অন্ধকার 
হইয়া আসিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকার-হিম.ম্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করিতে 
পারিতাম। তখন গোধূলীর কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত; পথিকেরা 
ক্সার বড় কেহ চলিত নাঁ। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন বার্থ্র 
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ঝর্ঝরু শব্দ করিয়] উঠিত। এমন কতদিন, এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে 
আসি ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহ্রে 

যখন বিস্তর আতর মুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়! পড়িতেছে-_-তখন আর- 

একজন যে আসে সে আর আসিল না। সে দিন অনেক"রাত্রে বালিকা 

খাঁড়িতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতৈ শুষ্ক পাতা বরিয়] 

পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে ছুই এক ফেঁটা অশ্রজল আমার নীরস্ 

তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাহ্নে 
বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়! দীড়াইল কিন্ত সে দিনও আর- 
একজন আসিল না। আঁবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। 

কিছুদুরে গিয়া আঁর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধুলির উপরে 
লুটাইয়া পড়িল । ছুই বাঁছুতে মুখ ঢাকিয়! বুক ফাটিয়া কাদিতে লাগিল ! 
কে গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেওকি কেহ আশ্রয় লইতে 

আসে! তুই যাহার কাছ হইাতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেয়ে 
কঠিন! তুই ধাহাকে ডাকিয়া যাহার সাঁড়1 পাইলি না, সেকি আমার চেয়েও 
মুক ! তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ। 

কা উঠিল, ঈাঁড়াইল, চোখ মুছিল-_পথ ছাড়িয়া! পার্খববন্তী বনের মধ্যে 
চলিয়া! গেল। হয় ত€সগৃহে ফিরিয়া গেল, হয়ত এখনে! সে প্রতিদিন 

শাম্তমুখে গৃহের কাজ করে-হয় তসে কাহাকেও কোন হুঃখের কথ! বলে 

না) কেবল এক এক দিন জন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাদের আলোতে 

পা ছড়াইয়! বসিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়! উঠিয়া 

রে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজ পর্যযস্তও আমি আর 

তাহার চরণম্পর্শ অনুভব করি নাই । 

এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া! গেছে, আমি %ক এত মনে করিয়া রাতে 

'গারি! কেবল সেই পায়ের করুণ নুপুরধ্বনি এখনও মাঝে মাঝে মনে 
পড়ে! কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে! । শোক 

কাহার জন্য করিব! এমন কত আসে, কত যায়! | 

কি প্রখর. রৌদ্র! 'উহু-হুহ ! এক এক বার নিশ্বাস কেলিতেছি আর 

তপ্তধূলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে । ধনী দরিদ্র, স্মুখী-. 

ছঃখী, জরা যৌবন, হাঁসিকান্না, জন মৃত্যু, সমস্তই আমার উপর দিয়া একই 
রি্বাসে ধূলির শ্োতের মত উড়িয়া! চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই 



কারাও নাই । গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে; তৃবি- 

ধ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে । কিন্ত পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের- শত সহম্র 

নৃতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যন্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের 

প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরপ- 

চিহ রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে! এখানকার বাতাসে: যে দীর্ঘশ্বাস 

ফেলিয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া! গেলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া 

. তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদের:চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ 

করিয়া! আনিরে ? বাতাসের উপরের-বাতাস কি স্থায়ী হয়? না না বৃথা চেষ্টা ! 

আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কান্নাও না। আমিই 

কেবল, পড়িয়! আছি | 

শ্রীররীন্দ্রনাঁথ ঠাকুর । 

প্রতিমা | 
জগদীশ্বরের পুজীয় কি জন্য প্রতিমূর্তি আবশ্যক তাহা বুঝাইতে চেষ্টা 

করিয়াছি, বলিয়াছি ষে প্রতিমূর্তিতে জগদীশ্বরের রূপ-এবং গুণ প্রন্ফূটিত 

দেখিলে মন তাহার পূজাম্ব উৎসাহিত, উত্তেক্গিত-এবং মুগ্ধ হইয়া থাকে 

মানুষ, ঈশ্বরে মজিয়া যায়। প্রতিমত্তির ছুইটিমান্র কার্য্য--শিক্ষা এবং উদ্বোধন । 

কিন্ত যে প্রকার প্রতিমৃত্তির- কথ! বলিষাছি;অর্থাৎ প্রতিভা প্রত উন্নতশি্ঙ্্গত: : 

প্রতিমূর্তি, তাহা সকল লোকে বুঝিতে পারে না, যাহারা নুশিক্ষিত ভাহারাইং . 

কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারে ধাবং-ষাহার] শিল্পশান্ত্রের শুল্ম নিয়্মাদি পর্য্যস্ত 

অবগত. তাহারাই: সম্পূর্ণরূপে 'বুঝিতে পারে । কলিকা্তার মহামেলাক্ক 

অনেকগুলি ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল. তন্মধ্যে কতকগুলি ভাবময়/ 

এবৎ কতকগুলি কার্ধ্যভ্ঞাপক। দেখিলাম অধিকাংশ -লোকেই কার্য্যজধপক” 

'ছবিগুলি দেখিতেছে,ভাবময় ছবিগুলিকে উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে । সাধারব 

লোকে অন্তর্জগৎ সহজে বুঝিত্তে পারে না, বাহযজগণ্ সহজে- বুঝিতে: পারে।। 
উচ্চশিল্পসভভূত- ভাঁবময় মুক্তি নিিদাতি জন্য) স্ব্পশিক্ষিত বা. নি 

জন্য নয়। 
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পোঠক এখন বলিতে প্রারেন. যে এদেশে দেবদেবীর মুন্তি উচ্চশিল্পের 
নিয়মানুসারে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হয় না_যে নিয়মে 
এবং যেরূপ শিল্পী "দ্বারা এথেন্সবাসীর . জগঘিধ্যাত যুপিতর মুর্তি 
গঠিত হইয়াছিল, সেই নিয়মে এবং সেইরূপ শিশ্পী দ্বারা' গঠিত হয় না। 
অতএব এদেশের দেবদেবীর মুত্তিপূজ] প্ররুত পুজঠ নয় এবং সেইজন্য 
তাহা৷ পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু একাট কথা -আছে। মনের 
ভাব ছুই রকমে প্রকাশ করা য়ায়__মনের ছবি দ্বারা প্রকাশ করা যাঁয় এব্ৎ্, 
বাহ্যবস্তর-দ্বারা প্রকাঁশ করা যায়। আনন্দকি তাহা! বুঝাইতে হইলে হয় 
একটি আনন্দোৎফুলল মুখ আাকিতে হয়, নয় স্তুকিগ্ধ জুবর্ণরঞ্রিত 
সান্ধ্যাকাশে ছুই চারিটি ক্ষুদ্র চঞ্চল-পক্ষ পক্ষী অশকিয়া দেখাইতে 
হয়। শোঁক কি তাহা বুঝাইতে হুইলে হয় একটি মলিনতামাখা 
মুখ আকিতে হয়, নয় মৃতপতির শবের পার্খে করকপোললগ্র 
গত়ীকে বসাইয়া দেখাঈটতে হয়। মনের সকল ভাবের. প্রতিকৃতি বাহ্য 
বস্তুতে আছে। সরল অকপট অস্তঃকরণের বাহ্য প্রতিকৃতি কাচ, জল, 
ব!ক্ষটিক; ক্রর হৃদয়ের বাহ্য প্রতিকৃতি সর্প; উদার মনের বাহ্য প্রতি- 
কৃতি অনন্ত সমুদ্র; অপ্রণয্বের বাহ্য প্রতিকৃতি তিক্ত বস্তর তিক্তরস; 
রাগের বাহ্য প্রতিকৃতি অগ্নি, ইত্যাদি । ফল কথা, বাহ্য লগৎই অন্তর্জগতের 
সকল ক্রিয়ার এবং সকল.অবস্থার মূল । সেই জন্য কবির কল্পনা-সম্ভূত 
স্ব্যে এক মন্থুষ্যের জীবনস্কাব্যে অন্তঙ্জগতের সহিত বহির্জগতের 
এত বাঁধাবীধি, এত. কোলাকুলি, এবং .সেই জন্য কি কবি, কি-কৃষক 
সকলেই বাহ্যবস্তর-নাম করিয়া মনের কথা বুঝায়। সাধারণ লোকে বাহ্য 
বস্ত ষেমন বুঝিতে পারে, মনের খেলা, ০তমন বুঝিতে পারে-না। সাধারণ 
লোকে মন অধ্যয়ন করে নাঁ_-সেই-জন্য মনের ছবিও. ভাল বুঝিতে পারে ন1। 
সাধারণ লোকে বাহ্যবস্ত দেখে -এবং তাহার গুণাগুণ.রোবে _সেই জন্য 
বাহ্যবস্ততে মনের ছবি বুঝিতে সক্ষম হয়। মনশ্চক্ষে.ষে ছবি দেখিতে হয় সে 
ইবি সাধারণ লোকের 'জন্য নয়) চশ্ম চক্ষে ষে.ছবি দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহাই সাধারণ লোকের জন্য । তাই কলিকাতার মহামেলান্ব লোকে ভাবময় 
ছবিগুলি দেখে নাই, কার্ঘ্যজ্ঞাপক: ছবিগুলিই দেখিক্লাছিল। এখন বুঝিতে 
পারিবে যে হিন্দুর দেবদেবীর মুক্তি নির্মাণ, প্রখালী, 'উচ্চশিল্পমূলক আধ্যাত্মিক বা 
অন্তু নিজ প্রপালী দর বলিয়! পিত্ত হইতে পারে না। হিন্দুর 
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দেবদেবীর মূর্তি মুনিখষির জন্য নয় ; মুনিখাষি -সাঁধারণ লোকের জন্য দেব 
দেবীর মৃত্তির ব্যবস্থা কুরিয়াছেন। অতএব যে রকম করিয়া মুত্তি নির্মাণ 
করিলে সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে, হিন্দু শান্সকার সেই রকম করিয়! 
মুর্তি নিম্মাণ করিবার, প্রণালী: নির্দেশ করিয়াছেন । একটি উদাহরণ দিয়া 
বুঝাই। জগতের এবং জগদীশ্বরের অসংখ্য রূপ। তন্মধ্যে সখ, সম্পদ এবং 
সৌভাগ্য একটি রূপ । বর্ষার নদীতে, শরতের আকাশে, বসন্তের বসুন্ধরায়, 

গৃহচ্ছের গৃহ- -সৌনদর্য্যে সেই সৌভাগ্যের বিকাশ। জগদীশ্বরের সেই সৌভাগ্য- 
রূপের যে ভাব ভক্তের মনে থাকে তাহ! ছুই রকমে প্রকাশ করা যাইতে পারে। 
আধ্যাত্মিক বা অভ্তর্মখ (9০১1০০১1৮০) প্রণালীতে যে মুত্তি হইবে তাহা 
হয়ত এমন একটি সরল, সুঠাম, নিরাঁভরণ, সদগুণজ্ঞাপক স্ত্রী মুন্তি হইবে 
যাহা দেখিলেই বোধ হইবে--আহা, ইহাই বুঝি সৌভাগ্য ! হিত্দুর ঘরে 
অনেকে অনেক সময়ে এক একটি মেয়ে দেখিয়! বলিয়া থাকেন-__আহণ, 

মেয়েটি যেন লক্ষ্মী ! কিন্তু মেয়েটির না আছে অলঙ্কার, না আছে বেশভূষী 
আছে কেবল এক ধর্মের ছণচে ঢালা মুখ, আর দেহের এক অনির্ক'চনীয় 

কান্তি। এই মেয়ের মুর্তি ভাবুকতার ভঙ্গীতে ভরাইয়া তুলিলেই বোধ হয় 
জগদীশ্বরের সৌভাগ্য-মুস্তি হইয়া উঠে। কিন্তু কত ভাবুক, কত মনোজ্ঞ, 

কত অত্তর্দর্শী হইলে এ ভরা মুন্তি বুঝিতে পারা যায়--এ ভরা মৃত্তিতে 
বস্তের স্কর্ভি, গ্রীষ্মের সম্ভোগ, বর্ষার আশা, শরতের শাস্তি, হেমন্তের 
হেমমর শস্য,শীতের সোহাগ দেখিতে পাঁওয়! যায় ! এত গুণ, এত ক্ষমতা নি 

সকলের থাকে ? কিন্ত বহিমু্খ (০১19০০৮) প্রণালী অন্থসারে সেই সৌভাগ্য- 
মুর্তি কেমন হয় দেখ দেখি। পৌরাণিক কবি সেই মূর্তি গড়িতেছেন।-_ 

_ শ্রিয়ন্দেবীৎ ্রবনষ্যামি নবে বয়সি সংস্ছিতাখ । 
স্থযৌবনাং পীনগগ্ডাৎ রক্তোঠীৎ কুঞ্চিতক্রবৎ ॥ 

পীনোন্নতস্তনতটাৎদুমণিকুণ্ডলধারিণীং । 
স্থমগুলৎমুখৎ তন্তাঃ শিরঃ সীমন্তভাষিতং ॥ 
কঞ্চকাবদ্ধগাত্রৌ চ হারভূষৌ পয্োধরৌ ॥ 
নাগহস্তোপমৌ বাহ্ কেমুরকটকোজ্জলৌ | 
পদ্মুৎ হস্তে চ দাতব্যৎ শ্রীফলৎ দক্ষিণে করে ॥ 

মেখলাভরণাস্তদ্ব সপ্ত কাঞ্চণস্থ প্রভাহ । 

 নানাভরণসম্পন্নাৎ শোভনাম্বরধারিণীৎ ॥ 
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পাঙ্খে তশ্যাঃ স্িয়ঃ কার্ধ্যাশ্চাঁমরবাগ্রপাণয়ঃ | 

পল্মাসনোপবিষ্লীস্ক পল্মসিংহাসনস্থিতাং.॥ 

_ করিভ্যাৎ স্সাপামান] সা তৃঙ্গারাভ্যামনেকশঃ। 

প্রতিপালয়ন্টৌ করিণৌ ভূঙ্গারাভ্যাং তথাপরৌ ॥' 

সতয়মানা চ লোকে শৈশ্তথা গন্ধ গুহাকৈঃ ॥ 
(মত্ম্তপুরাণ, ২৩২-২৩৫ অধ্যায় দেখ)। 

লক্ষী দেবীর কথা কহিতেছি £-_লক্গমী দেবী নবযৌবনশালিনী। তাহার 

গণডস্থল পীন, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, ভ্রুগল কুঞ্চিত, স্তন পীনোরত। তাহার কর্ণে 

মণিময় কুগুল, মুখ স্বুগোল এবং শিরোদেশ সীমস্তে ভূষিত । তাহার ভ্তনন্বয় 

কঞ্চুকে (কাচলীতে) আবদ্ধ এবং হারে মণ্ডিত। তাহার বাহুদগ্ন হস্তীশুণ্ডের 

ন্যায় স্ুগোল ও সুঠাম এবং কেয়ুর ও কটকে (বালায়) বিভূষিত। তাহার 
ধ্বামহান্তে পদ্ম এবৎ দক্ষিণ হস্তে প্রীাকল। তাহার কটিদেশ মেখলার অলম্কৃত 
এনং দেহ তপগ্তকাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর ও উজ্জল। তাহার অঙ্গে বিৰিধ 

আভরণ ও পরিধেয় স্রশোভন বসন । তাহার পার্খে স্ীগণ চঞ্চল করে চামর 
বাঞন করিতেছে । তিনি পদ্মময় পসিংহাঁসনের উপর পদ্মের আসনে আসীনা। 

দুইটি হস্তী শুণ্ডে স্নান-কলস ধরির1 তাহাকে স্নান করাইতেছে এবং আর 
দুইটি হস্তী শুণ্ডে স্নীন-কলস ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে । লোকপালগণ, 

গন্ধব্্বগণ এবং গুহাকগণ তাহার স্তব করিতেছে। 

বল দেখি যে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, যে জগতেয় গুঢ় তত্ব বোঝে 
না, যে বাহ্য সম্পদ্দের আধ্যাত্মিক ছবি দেখিতে জানে না, যাহার মনশ্চক্ষু 
ুপ্রন্ষ,টিত নয় সেও কি এ দৃশ্য দেখিয়া বলিবে না যে এ মেয়ে সকল সুখ, 
সকল সম্পদ, সকল্লু সৌভাগ্যের অধিকারিণী, এ মেয়ে বড় ভাগ্যবানের 
মেয়ে? মুখে ভাবের খেল! থাকিলে সে তাহা বু্ধবতে পারে না, চিনিতে 
পারে না, কেন না তাহার মনশ্চক্ষু নাই; কিন্তু তাহার যে ছুইটি শারীরিক 

চক্ষু আছে তন্দ্রা সে স্থঠাম দেহে এবং দেহের তপ্তকাঞ্চনতুল্য প্রভায় 

যৌবনের সুখ ও শক্তি দেখিতে পায়, মহামূল্য বস্ত্রাভরণে শ্রশ্বর্য্য দেখিতে 
পায়'চঞ্চল চামরে সম্পদ দেখিতে পায়, করিগুগুধৃত ্নান-কলসের স্বচ্ছ সলিলে 

শাস্তি এবং ল্লিগ্ধত1 দেখিতে পায়, পদ্মাসনে.পরমপদ দেখিতে পায়, গন্ধর্ক 

গুহ্যক, লোকপালের স্ত্রতিগ্ানে : সর্বারাধ্য দেবতা দেখিতে পায়। তখন 

তাকে কেহ কিছু না বলিয়া দিলেও সে এই. অপূর্ব দৃশ্যকে জগজ্জননীর 
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প্রতিম! বলিয়া পুজা করিতে থাকে। হিন্দু,.কবির এই অপূর্ব প্রতিম। বাঁ 

সুন্দর, বড়ই ভাবাভিনয়নমূলক (3৫50) প্রতিভা-ম্পন্ন শিক্পীকর্তৃক 
প্রতিম! গঠিত হইলে মানবশিরোমণিরাও ইহাতে মন্শক্ষে জগদীশ্বযে 
মানসমৃত্তি দেখিতে পাঁন। কিন্তু তেমন শিল্পীকর্ডুক গঠিত না হইলেও, আত 

কাল যে রকম শিক্ষিত শিল্পী বারা আমাদের প্রতিমা গঠিত হয় সেই রব; 
শিল্পীকর্তৃক গঠিত হইলেও জাধারণ লোকে এই প্রতিমায় জগদীশ্বরো 

ৃ সৌভাগ্য-মৃত্তি দেখিতে পায়। ৫কন ন1 মন্ুষ্যমাত্ধে ই চর্চক্ষে (য়ে সক 

বস্ততে সৌভাগ্য দেখিয়া থাকে, পৌরাণিক কবি এ প্রতিমায় সেই সব 

বস্তর অপুর্ব এবং অপরিমিত সমাবেশ করিয়াছেন। পুরাণে জগদীশ্বরের 

অপরাপর মুর্তিও এই প্রণালীতে ফোটান। ভাল শিল্পী দ্বারা ফোটান হই 
মানবশিরোমণিরাও সে সকল মৃত্তিতে মজিতে পারেন; ভাল শিল্পী দ্বার1 ফোটান 

না'হইলে অস্তত সাধারণ লোকে তাগতে জগদীশ্বরকে দেখিতে ও চিনিতে 
পারে। পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মৃন্তি গ্রীক কবির ঈশ্বর-মুক্তির ন্যায় কেবল 
মাত্র মৃত্তি নয়। গ্রীক করির ঈশ্বর-মুদ্তিতে কেরলমাত্র জগ্রদদীশ্বর থাকেন) 
পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মৃক্তিতে জগদীশ্বর থাকেন এবং জগৎও থাকে। শ্রী 
কুবির ঈশ্বর-ুর্ভিতে কেবল মৃত্তি বা ভাব আছে, বস্ত্র নাই, আভরগ নাই, 

নাই, ফল নাই, পণ্ড নাই, পক্ষী নাই-_বস্ত নাই, জগৎ নাই। পৌরাণিক 
কবির ঈশ্বর-মূর্তিতে মূর্তি আছে এবং বস্ত্র, আভরণ, ফুল, ফল, পণ্ড, পক্ষী, 

চক্র, হুর্ধ্য, গ্রহ) নক্ষত্র, অনস্ত জগৎ, বই আছে। অতএব, জগৎ যদি 
জগদীশ্বরের প্রতিমা হয় তবে অবশ্যই বলিব ধে গ্রীক রুরি জগদীশ্বরের 

শুধু মুষ্টি গড়িয়াছেন, হিন্দু কবি জগদীশ্বরের মুত্তি এবং প্ররুত “প্রতিমা 

ছুইই গড়িয়াছেন। এবৎকি গ্রীস্ঠকি রোম, সকল দেশ দেখ, বুঝিতে 
পারিবে থে হিন্দু বই 'পুথিরীতে আর কেহ.জগদীশ্বরের প্র তিম! গুড়িতে 
পারে নাই--আর কেহ জগৎ দিয়া জগদীশ্বরকে দেখায় নাই। জগতই 
জগদীশ্বরের প্রক্কৃত প্রাতমা | পন্সপুরাণের কবি বলিতেছেন যে. জগদী' 

শ্বরের প্রতিমা ছুই প্রকার, স্থাপিত প্রতিমা এবং স্বপ্বংব্যক্ত প্রতিমা 

শাস্ত্রোলিখিত নিয়মান্থসারে কাষ্ঠ, মৃতিকা, প্রস্তর, ইত্যাদি দ্বার 

যে প্রতিমা নির্সিত হয় তাহা স্থাপিত প্রতিমা। '্বার যে (রান 

বস্ততে-_কাষ্ঠে বল, মৃ্তিকায় বল, বক্ষে রল, পর্ববতে রল, সমুদ্র বলে 
'ঞ-হপ্রনঞণ স্বয়ংব্যক্ষং দিবিধং তৎপ্ররীর্ডিতং। ০ 
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কান বস্তুতে জগদীশ্বরকে' দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই; শ্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা 1 
শন কবি জগদীশ্বরের সেই জগত্রূপ স্বয়ৎব্যক্ত- প্রতিমা দ্বারা জগনীশ্বরকৈ' 
দখান। হিদ্দু কবির গঠিত প্রতিমা বই পৃথিবীতে জপদীশ্বুরৈর ' আর 
কৃত প্রতিমা নাই, কেন না আর কাহারো প্রতিমীন্ম জগত্রূপ জগ-' 
শ্বরের স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা প্রতিষ্টিত হয় না। .হিন্দু বই "পৃথিবীতে আর 
কহ জগদীশ্বরকে প্রকত জগন্ময় বলিয়া দেখে নাই'। এবং সেই জন্য 

ইনদুবই আর কেহ সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর বুঝায় নাই, বুঝাইবার চেষ্ট19, 

রে নাই-_সমন্ত জগংকে জগৎ বলিয়া মানে নাই, জগৎ বলিয়া আদর করে 
ষঈ। কি খৃষ্টান, কি মুসলমাঁন, কেহই লোকসাধারণের মানসিক ছূর্বলতা, 
নসিক অভাব বুঝিয়া তাহাদের জন্য ঈশ্বর গড়ে নাই, তাহার! বুঝিতে 
[ারে এমন করিয়া! তাহাদিগকে ঈশ্বর বুঝায় নাই, তাছারা দেখিলে চিনিতে 
রে এমন করিয়। 1 তাহাদিগকে ঈশ্বর দেখাষ নাই। সর্বত্রই শীস্ত্রকার | 

পনি জগদীগ্রকে দেখিয়া ক্ষাস্ত হইষাছেন__লোকসাধারণকে অর্থাৎ 

গংকে জগণদীগ্বর দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই__.লোকসাধারণের ভাবন! 

াবেন নাই-_জগতে আপনি ছাড়া যে আর কেহ আছে তাহা মনেও করেন 

[ই__বৃহতের ব্যবস্থা যে ক্ষুদ্রের পক্ষে খাটেনা, ক্ষুদ্রের জন্য যে 
দ্রে উপযোগী ব্যবস্থা আবশ্যক তাহ! একবার বিবেচনাও করেন নাই। 

[্রকে তুচ্ছ করিয়া, আপনার আদরে আপনি গিয়া, কেবল আপনার 
মত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর কষুদ্রের কষত্রত্বে ব্যথিত না হইয়া এক এক- 
ীর ক্ষুদ্রকে জোর করিয়া বলিয়াছেন--আমার পথে চপিতে পারিস্ত চল্, নয় 

ধ:পাতে যা। কেবল মাত্র হিন্দু শান্কার আপনি জগনীশ্বরকে দেখিয়া 

ন্ত হন নাই। লোকসাধারণকে অর্থাৎ সমস্ত জগতক্লে জগদীশ্বর দেখাইয়া- 
ন্--গদীশ্বরের জগত্রপ স্বক্বব্যক্ত প্রতিমার অনুকরণে আপনার স্থাপিত 
তিমা গড়িয়া সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইয়াছেন। এক মাত্র হিন্দুই. 

ঠাৎ কি তাগ| বোঝেন এবং জগৎকে ভালবাসেন। এক মাত্র হিন্দুর বুদ্ধি 
রাহী, দৃষ্টি জগৎ্-ব্যার্পাঁ, হৃদয় জগৎযোড়া । এক মাত্র হিন্দু জগতের 
দর্শে গঠিত-_জগৎ-রূপী। হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমা পুর্ণ ঈশ্বর-জ্ান 
বং গ্রকত সামাঙ্জিকতার প্রতিমা। সমাজের সকলকে ভালবাসেন সন বলিয়া 
* বক্মিস্ত নিহিতো বিষ স্বযমের নৃণাং ভুবি। পাষাথাদাবে 
ং ব্যক্তং হি তত স্বতং.॥ পল্পপুরাণ, উত্তরধও) ৭৩ অধ্যায়। 



৩৬৮ নবজীবন । 

সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিত জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের মানসিক শক্তির পরিমাণ 

খুঝিয়া এবং মনের কথা খঁজিয়া দেখিয়া সঞ্লের ভাঁবন1 ভাবেন বলিয়া, 

সমাজের ক্ষুত্রতম হইতে ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ করির1 ছাড়িতে পারেন না বলিয়া, হিন্দু 

শান্ত্রকার তাহার জগং-রূপী প্রতিমা! গড়িয়াছেন। হিন্দুর প্রতিমা! বলে যে, 
হিন্দু একটি পূর্ণ-জগাৎচ। 

হিন্দুর এই জর্ব্রিয়তা এবং সর্কগ্রাহিতা তাহার অনেক কাঁজে দেখিতে 

পাওয়া ষায়। এখানে একটি' মাত্র উদাহরণ দিব। তাহার সাহিত্য দ্রেখ। 

বেদব্যাস কুরপাগ্বের যুদ্ধের বিবরণ লিখিতে বসিলেন। বসিষ্া সে যুদ্ধের 

যুগযুগাস্তর পুর্বে যে স্থষ্টির স্ত্রপাত হুয় সেইখানে আরম্ভ করিয়া কত কি 
'লিখিয়া যুদ্ধের অনেক পরে পাগুবদিগকে স্বর্গে তুলিরা দিয়া তবে ক্ষাস্ত 

হইলেন । বাল্সীকি রাম কর্তৃক রাবণ বধ বর্ণনা করিতে বসিয়া রাম এবং 
রাবণ উভয়েরই চৌদ্দ পুরুষের কথা লিখিয়া রামকে লোকাস্তরিত করিয়! 
তবে ক্ষাস্ত হইলেন। প্রত্যেক পুরাণে স্ষ্টির আগে হইতে কথা আরস্ত। 
ইউরোপীয় সাহিত্যে এ রকম দেখা যার না। হোমর ট্য়-ধ্বংসের কথা 
বলিতে বসিয়! সেই ধ্বংস ছাড়া আর কোন কথ] বলিলেন না, আবার ধ্বংসের 
সকল কথাও বলিলেন নাঁ। মিল্টন শয়তানের বিদ্রোহের কথা লিখিতে 

বসিয়া বিদ্রোহের আগেকার একটি কথাও বলিলেন না । ফেনেলন তেলি- 

মেকসের গল্প বলিতে গিয়া তেলিমেকসের পিতৃপুকুষের কথা দূরে থাকুক, 

তাহার নিজের বাল্যকাঁলের কথাও বলিলেন না। হিন্দু কবির এবৎ ইউ- 
রোপীয় কবির উপমা তুলনা করিয়া দেখ। দেখিবে হিন্দু কবি উপমেয় ও 
উপমানের সকল অংশের সাদৃশ্য দেখাইয়া দ্িতেছেন, ইউরোপীয় কৰি 

তাহাদিগের একটি মাত্র অংশের সাদৃশ্য দেখাইতেছেন, হয়ত সাদৃশ্য নয়, 
সাদৃশ্যের মতন একটা কিছু দেখাই ক্ষান্ত হইতেছেন। এইব্প দেখিবে, 
সকল বিষয়েই হিন্দু ব্যাপকধর্শাঁ, ইউরোপ অংশদর্শী ; হিন্দু সমগ্র-গ্রাহী, 
ইউরোপ অংশগ্রাহী ; হিন্দু সংযষোজক, ইউরোপ বিযোজক; হিন্দু মহাঁ- 

কাব্য, ইউরোপ খগ্কাব্য। হিন্দুতে এবং ইউরোপবাসীতে আকাশ 
পাতাল প্রভেদ। সেই প্রভেদ বশত হিন্দু, সমাজের উন্নত এবং অবনত, 

শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী, সকলের জন্যই ভাবেন। 

ইউরোপবাসীর ন্যায় তিনি একদেশদর্শী নন, ইউরোপবাসীর ন্যায় গুধু উন্নত, - 

জ্ঞানী এবং শিক্ষিতের ভাবনা ভাবিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন না।  ইউ- 
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রোপুবাসীর ন্যায় তিনি আপনাকে একেশ্বর ভাবিয়া আপনার মতে, আপনার 

পথে সকলকে জোর করিয়া আনিতে চান না। তিনি জানেন যে 

মনুষ্য মধ্যে মানসিক শক্তির তারতম্য চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে । 

কেহ যেমন কখনই: দর্শন ও বিজ্ঞান বুঝিতে পারে ন! এবং পারিবে না, 
কখনই কুটার ছাড়িয়া রাজপ্রাসাদে উঠিতে পারে ন এবং পারিবে না, কেহ - 
তেমনি কখনই প্রতিমা না দেখিয়া নিরাকার জগদীশ্বরের নিরাকার ধ্যান 
করিতে পারে না এবং পারিবে না । কাহারও শিক্ষার জন্য যেমন চিরকালই: 
ছোট ছোট সহজ গ্রন্থ লিখিতে হয়, কাহারো বাসের জন্য যেমন চিরকালই 

কুচীর নির্মাণ করিয়া দিতে হয়, তেমনি কাগারো ঈশ্বরোপাসনার জন্য 
চিরকালই সহজে বুঝিতে পারা যায় এমন ঈশ্বর-প্রাতিমা গড়িয়া দিতে হয়। 

এই ভাবিয়া! হিন্দু লেঁকসাধারণের জন্য ঈশ্বরের প্রতিমা]গড়িয়াছেন-_শ্রীকের 
ঈশ্বর-মুক্তি নয়, হিন্দুর ঈশ্বর- প্রতিমা গড়িরাছেন। প্রশস্ত সহদযতার গুণে, 

গভীর সামাজিক বুদ্ধি এবং সমাঁজাসন্ভির গুণে হিন্দু জগদীশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত 
প্রন্তিমার অনুকরণে জগৎ্-রূপী প্রতিমা! নিন্মীণ করিয়াছেন । হিন্দুর প্রতি- 
মার কারণ-_হিন্দুর প্রশস্ত হৃদয় এবং অলৌকিক সামাজিক-ভাব. (৪০0০39] 

81710 ) হিন্দুর প্রতিমার আকারের কারণ-হিন্দুর জগদ্ধ্যাপী দৃষ্টি এবং 
জগত্গ্রাহী মন। এমন হৃদয়, এমন সামাজিকভাব, এমন দৃষ্টি,এমন মন পৃথিবীতে 

আর কাহারো নাই । সেই হৃদয়, সেই সামাজিক ভাব, সেই দৃষ্টি, সই মনের 
স্ষে!ট- হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমা । সে প্রতিমা ভাল করিয়া! গড়, 

ইচ্ছ|! হয়--আবশ্যক বুঝ, নূতন করিয়া গড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত 
সকলেরই উপযোগী কর, কিন্তু সে প্রতিমা ভাঙ্গিও না। প্রতিম] 

' ভাঙ্ষিজ্ল জানিব যে হিন্দুসমাজ ভালিল। কেন না হৃদয় না ভাঙ্গিলে প্রতিমা 

ভাঙ্গিবে না এবং হৃদয় না ভাঙ্গিলে সমাজঞ্ভাঙ্গিবে না। যেখানে হৃদয় 

নাই সেখানে প্রতিমা নাই, আর সেখানে সমাজও নাই । সেখানে যে সমাজ 

দেখিতে পাও তাহা হৃদয়ের উপর স্থাপিত নয়, এ্রহিক সুখ সম্পদ বা স্বার্থের 

উপর দ্থাপিত। সে সমাজ ক্ষুদ্র কুঠারাঘাতে ভাঙ্দিয়া যায়। কে জানিত 

ষে তেমন আটার্সাটা এখেন্স সমাজ দেড় শত. বৎসরের মধ্যে ভাঁঙ্গিয়া চুরমার 

হইয়া! যাইবে? কে জানিত যে তেমন এক-প্রাণ এক-বাক্য রোমক সমাজ দশ 

দিনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে? আর কে নাঁজানে যে সেই বিশাল অচল 

জাতিভেদপুর্ণ হিন্দুসমাজ শত. বিপ্লব অতিক্রম করিয়া যুগযুগাস্তেও অটল 



৩৯৩. নবজীান।। 

থকিবে”? অতশ্রব হদয় মৃশক প্রতিমাকে' বড় সমান জিনিস মননে কিউ ৮1৮ 
হিন্দুর গ্রাতিমা পৃথিবীতে হিন্দুর একটি- প্রধান পরিচয় 1 এমন পরিচয়টা 
হারাইনডি ইচ্ছা হয় কি? 

পুরাণে প্রতিমা(নিন্মীনেরযে নিম নির্দিষ্ট আছে সে নিয়মে এখন পীয়ইচ 
প্রতিমা নির্দিত ছয় নাঁ। তাস দিগন্বরী কালী: এবং সুরসরশনী কাতঠী 
য়নীকে নানা অলঙ্কারে' বিউূষিতা 'দেখি। . ইহা অঞ্ঞভাঁ এবং কুক্কর্টির ফল । 
পুরাণে প্রতিমার প্রতেটেক অঙ্গের, ' প্রত্যেক অলঙ্কারের, প্রতেেক" ভরবে 
অর্থ আছে। পুরাণাহ্থপারে প্রতিমা নির্মিত হইলে” এখন যে সকর্পও 
প্রতিমী অঙঙ্কীরে বিভৃষিত' হয় ত্মধ্যে অনেকগুলিতে- অলঙ্কার খার্কে” 
না। কিন্তু ফেঁ গ্রতিমায় অলঙ্কার নিষেধ সে প্রতিমা এখন অঙ্স' 
হারে ভূষিত হওগীর একটু বিশিষ্ট কারণ আছে, এখন শিক্ষিত সম্প্রদীয়- 
ভুক্ত অনেকে থে তাহীকে কেবল: ছেলেখেলশ বলিয়া খান তা নয় 
দেবতা পরম বস্তী, সৌন্দর্যময় _খধেখানে দেবতার আবির্গাক, যেখানে 

সু্দরবস্তর আঁবি9ীব মাকুষ যেই খানেই সৌন্দধের্টর সমাবৈশ' করিয়া 
থাকে।” শচী: 7 5 জের অমনি-_- 

-__ আচগ্বিতে তথ্থা 
নানা রঞ্জন এক নিফুঞ্জ শোতিল। 

বিবিধ কুহ্থমজাল স্তবকে, স্তবকে, 
বনরত্ব, মধুর-সর্ববনব,-ম্মর ধন, 
বিকশিয়া চারিদিকৈ হাঁসিতে লাগিল 
নীলনভশ্ঙলে হাসে ভারাঁদল যথা'। 
আবার এক ভক্তের কর্থা শুন দেখি £-_ 
মধুকর নিকর আনিনধ্বনি কারি 
মক্রন্দ-লেতে অন্ধ আসি উতরিলা) 

বসন্তের কলকণ্ঠ গীয়র্ক কোকিল 
_ বরধিলা শ্বরসুধা ; মলয় মীক্াত-_. 

ফুল-কুল-নায়ক গ্রবর সমীরণ-- 
প্রতি অনুকূল- -ফুল-শ্রবণ-কুছরে 
প্রেমৈর রহস্য আদি কছিতে লাগিধা ; 

ছুর্টিল সৌরভ যেন বর্তির নিষ্থীসি, 



প্রতিমা | ৪১৯৯ 

'দক্সঞ্সথেরনসন যাবে অপ্রেন কনিনী' 

এথাতি-প্রপতের, ফটাদ-প্ীগয়কোৌ তুর 
কবিরকে ! বিশাল তরু, ব্রত তীর মণ, 

,মঞ্জকিত ব্রুতক্ভীর বাছপাখো বর্ধধা, 

“র্িড়াইাল চারিদিকে, লীরহৃন্দ যথা; 
সশভাশুতউতন্, রজন্যন্তের আংকারে 

- উঠিয়া লাকাে, মুক্তাফল-কলরবে 
'বরমি, জার্দিল আচলের বক্ষঃশল | * (ইডঠাদি) 

লিগাধলিলে ভালে বিচিন্ধ ববীনান । 
'শঞ্চমায়ে ত নসলি নাচে. পিক্গণ | 
-ক্ষণেডিঠে-ক্ষণে-নাচে মত অধুকূর | 
গরাগে ধূনর না চারু কলের ॥ 
বিরুশিত কুন্দরন কুল্গম- মালতী । 

_ দমিনী। মরুয়া-ফুল-ফুটে,লানা।জাতি ॥ 
'মুর্টটল্ছ মাধবী লত্তা পলাশ কাঞ্চন 

চুদা কুমুদ মাছ বকুল দসপ 

আহার উপরে 'চন্দ্রপাতপ মনোহর । 

'নেতের পতাকা উদ্ডে শ্বেভংচামর ॥ 
অ্বিনান গ্লাট্ের খোপ-মুকুজআর মাল।। 
বিচির বিনোদ হাতে সুর প্ররালা ॥ 

* 'শক়ামিনী-রুমলে রসি সংহারে :রারণ 4 

বসন সমুদ্রে অপরূপ. সৌন্দর্য্যের খেক11 ম্মিতল জলে জ্অপুর্ব সুম্প 
কানন! “গভীর বদখি.রে জল, ছে, নালা উিততপল, মনোহর কষল উদ্যান” 

রগ্রক্ূুত ভর এইরূপ: করিয়া থারেন।। জাই জান্দিরার রজের িচ্দু ফেস্ন 
সৌন্দধধ্যতত্ব বুঝেন দই 'অন্য়ারে অনঙ্কারের কানা াহার, দেবদেবীর 
প্রতিমার ধলী্যসপপান্ধন 'কয়েম॥ €তামার লীনাধ্যজ্ঞান তদপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট, ভালই ০ তামা মনের মতন, বালা তোার ০১ 
সাজাও। 

ও এিওচারেসঃলাার কাহার, সপ সা 4. | 



সিসির ... নবজীবন। 
আরো একটি কথা। কিছু গুঢ় কথা। .তুমি ইতরাজের কবিতা * 

আওড়াইয়া বলিবে যে জগদীশ্বর নিজেই সৌন্দর্য্য । যে নিজেই সুন্দর তাহাকে 
আবার অলঙ্কার দিয় সুন্দর করিবে কি? গ্রীক ভাস্কর তাহার দেবদেবীর 

মুর্তিকে কি সোণা রূপা দিয়া সাজাইতেন ? আমি বলি যে শুধু সুন্দরকে 
স্নন্দর করিবার নিমিত্ত মানুষ হুন্দরকে সোণ। রূপা দিয়! সাজায় না। সম্তা- 

_নকে স্থন্দর করিবার নিমিত্ত জনক জননী সম্ভানকে সোণা রূপা দিয়া সাজান 

ন1। প্রণয়িনীকে সুন্দর করিবার জন্য গ্রণয়ী গ্রণয়িনীকে- হীরা মুক্তা দিয়! 
সাজান না। আদ্র জিনিসকে হাদয় সোণা রূপা দেয়--হৃদয় দেওয়ায় 

বলিয়া দেয়_হৃদয় ন। দিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া! দেয়-_সুন্দর করিবার 

জন্য দেয় না। জননী কুৎসিত ছেলেকেও যে গহণ! পরান । তিনি কি 

জানেন না যে, যে কুৎসিত সে কিছুতেই সুন্দর হয় না? তবে তিনি কেন 

কুৎসিত ছেলেকে সোণারূপায় মোড়েন? তিনি কি কিছু মনে করিয়া 
মোড়েন, তাহার হৃদয় মোঁডায় । আবার শুধু তাই কেন? আদরের জিনিস 

'ষতই কেন সুন্দর হউক না, ষে আদর করিতে জানে সে মনে করে 'ধুবি 

সুন্দরকে সাজাইলে আরো স্ুন্পর হইবে। অতএব যেখানেই আদরের 
ভিনিস, ধেখানেই প্রতিমা, সেইখানেই সোণারূপা, সেইখানেই বসনভূষণ, 
সেই থানেই হীরা মুক্তা, সেই খানেই খুটি নাটি। প্রেমের বস্তর, আদরের 
দ্লিনিসের কিছু না করিতে পারিলে ভাল বাসিয়া, আদর করিয়া! তৃপ্তি হয় না, 
স্থথ হয় না! রঙ্কিণ বলেন যে 1০55 0১192) ০৮9 1১ 15106 1 + জগদী- 

শ্বরের সকলই আছে, কিছুরই অভাব নাই। তথাপি প্রেমের পিপাসা 
যিটাইবার জন্য হিন্দু তাহাকে কত কি দিয়! সাজান। গ্রীক ভাঙ্কর শিল্পের 
নিয়মে তাহার দেবদেবী মৃক্তি গড়িয়াছিলেন-_হৃদয়ের রাগে গড়েন নাই ? 
দেবতাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য ভাঁবিয়া তাহার মুষ্তি গণ্ডয়াছিলেন_-ঘরের ছেলে, 
হৃদয়ের নিধি ভাবিয়া তীহার মুর্তি গড়েন নাই। তাই ভাহার দেবদেশীর মূর্তি 
'বসলভূষণহীন । গ্রীসবাসীর যেমন চক্ষু ছিল, তেমন হৃদয় না না তিনি 
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প্রতিমা । এ. 2 ৩৯৩. 

কেবল চক্ষুদিয্া সৌন্দর্য দেখিতেন, হৃদয় দিয়া দেখিতেন ন1। হিন্দুর দেবত! 
হিন্দুর ঘরের ছেলে, হৃদয়ের ধন। তাঁই তিনি তাহাকে আদর করেন, ৫ কোলে 

রূরেন, পূজা করেন, ধম্কান্, হীরা মু] পোণা রূপ। কড় শীখা! ঘরে যা! থাকে 

তাই দিয়া সাজান-_গুধু সুন্দর করিবার নিমিত্ত সা্ধান না।" হিন্ছু জগদী- 
শ্বরকে ষে ভাবে দেখেন আর কেহ তাহাকে সে. ভাবে দেখে ন। তিনি 
জগদীশ্বরকে অস্ত অনস্ত বলিয়াও ভাবেন আবার একটি ক্ষুত্র কোণের 

ছেলে বলিয়াও ভাবেন। অনস্ত জগদীশ্বরের অনন্ত রূপ। তাই অনস্তজ্ঞ 
হিন্দু জগণীশ্বরকে অনস্ত-বৃহৎও দেখেন, অনন্ত-ক্ষুদ্রও দ্েখেন। হিন্দুর মন 

অনস্ত-গ্রসারিত, জর্কগ্রাহী, ইউরোপীয়ের ন্যায় জীমানা-সর্ঘদ-মাপ- 
পরিমাণ-প্রিয় নয়। সে মন প্রকৃত অনস্ত-প্রিয়, অনস্ত-বিহারী। 
হিন্দু কেন যে অনন্ত পুরুষের অনন্তত্বের কাছে জভয়ে সসন্ত্রমে 

সা্টাঙ্গে প্রণত হন, আবার €কনই বা সেই অনস্ত পুরুষকে কোলের 
ছেলে ভাবিয়া! শাদর' করেন, ধম.কাঁন, ভয় দেখান, খোসামোদ . করেন, 

সোপ রূপ] দিয়া সাজান তাহা! তিনিই জানেন। তুমি আমি কুলাঙ্গার, কেমন 
করিয়া জাগিব ? আর পরিষ্কার: পরিচ্ছন্ন, চীচা-ছোল1,কেয়ারি-করা,টাইম-ধর! 

রূলে-বাধা,লেবেল-আঁটা ইউরোপীয়ই বা কেমন করিয়! জানিবে ? হিন্দু জগদী- 
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ৃ্ লালন রষ্থিগের জা ঠিকাছে নামক গন্ছের.ছ্িভীয় সালামের. 

১৯১৯১১৭ প্টা। ৬ লি 



১৩৯৪ ছি ও নবজীবন। 

'শ্বরের মহারণ্য-রূপা 15515905 ॥ ইউরোপীয় মানুষের তৈয়ারি কু বাগানের 

ন্যায় 00:0955 মাত্র | অতএব পক্চিত্র পিতৃপুরুষের প্রতিম! ভাঙ্গিও না। 

সেই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়া! পবিত্র পিতৃপুরুষের জগৎ- গ্রাহী তি, জগৎ- 

ব্যাপী দৃষ্টি, এবং জগৎ-যোড়া হৃদয়ের পরিচয় প্রদান কর। 

_. উপসংহারে ছুই একটি কথা বলা আবশ্যক । কেহ কেহ বলিতে পারেন 
যে জগদীশ্বরের যুস্তি'নিম্মাণ করিয়া পুজা করিলে উপাসক সেই মুর্তিকেই 

জগদীশ্বর মনে. করিতে পারে। এদেশে জগদীশ্বরের মূর্তি নির্দিতি হইয়া, 
তাহ] পূজিত হয়। আমি যতদুর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে এইরূপ বুঝি- 

য়াছি যে কেহই জগদীশ্বরের মু্তিটাকে জগদীশ্বর মনে করে না। সকলেই' 

এইরূপ বুঝে যে মূর্তি হইতে জগদীশ্বর স্বতন্ত্র, মূত্তিতে তাহার আবিভর্ণব হয় 
মাত্র। তবে এমনও হইতে পারে যে জগদীশ্বরের মূর্তি দ্রেখিয়া ভক্তের মন 
যখন বড়ই বিভোর হুয়া উঠে, তখন সে জগদীশ্বর এবং জণ্দীশ্বরের মৃত্তির 
প্রভেদ ভুলিয়া গিয়া বোধ হয় যেন সেই মুভিটীকেই জগদীশ্বর মনে করিতে 

থাকে। কিন্তু যেখানেই, প্রকৃত উদ্বোধন হয়, হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, .সই- 
থানেই ত এইরূপ হইয়া থাকে। ওথেলো দিস্দেমনার কথা পড়িতে পড়িতে 

ওথেলো দিসদেমনাকে ত কল্পনামাত্র বলিয়া মনে থাকে না, সত্যপত্যই 

ব্বক্তমাংসবিশিষ্ট নরনারী মনে হয়। উতকষ্ট নাটকাভিনয় দেখিতে দেখিতে 

অভিনেতাদিগকে অভিনেতা বলিয়া মনে থাকে না, অভিনীত নরনারীই মনে 
হয়। উম্বরের মুত্তি দেখিয়া যন্দ তেননি সমস্ত ভেদাভেদ বিস্বৃত হইয়! 

বিভোর মনে মূর্তিতে কেবল ঈশ্বরই দেখি তবেইত জানিব যে মূর্তি গড়া | 

সার্থক হইয়াছে। মৃত্তি যদি ভেদাভেদ-জ্ঞান নষ্ট করিয়া দিতে পারে, শুধু ঈশ্বর- 
তক্তিতে মন ভরাইয়া দিতে পারে, ঈশ্বর ভিন্ন আর সকল বস্তকে দুলাইয়া 
দিতে পারে, তাহা হইলে মুর্টিকে পূজা কর! ঈশ্বরকে পূজা করা বই আর কি 
হয়? মৃন্তির সম্মুখে প্রণত হওয়া ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হওয়! বই আর কি হয়? 
কোল্রিজ. এই যে একটা পর্বতের সম্মুখে ঘাড় হেট করিলেন। তবেই কি. 

পর্বতটা ঈশ্বর হইয় গেল? কিন্ত পর্বতে আর গঠিত মুক্তিতে প্রভেদ কি? 
ছুই ইত ঈশ্বরের প্রতিমা । তবে পর্বতটা বয় ব্যক্ত প্রতিষা, গঠিত মৃর্তিটা 
স্থাপিত, প্রতিমা; প্রভেদ এইটুকু । তবে কোলরিজ পর্বত দেখিয়া ঈশ্বর-ভক্তিতে 

ভোর হইসকা পর্বতের সন্গুখে প্রথত হওয়ায় প্দিতট। যদি ঈশ্বর হইয়া না গিয়া. 
খাতে, তবে আমি দরিজ্র-হিন্দু একটা মুক্তি দেখি! ঈশ্বর-ভক্তিতে ভোর হইক্া. 



প্রতিমী। ৩৯৫, 

টার সন্থুখে প্রণত হইলে ূর্তিটাই ঝু$ কেন ঈখবর হইয়া রে ? ভুমি 
হয়ত বলিবে যে ঈশ্বরের মূর্তি নির্মীণ করিয়া পূজা করিতে করিতে হয়ত তুমি 
নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা নাক কাণ উদর বক্ষ বিশিষ্ট মনে করিবে । 
এ কথায় আমি এই বলিতে পারি, যে আমি যদি ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া 
বুঝিয়া থাকি তাহ! হঈলে সহত্র বৎসর তাহার মুর্তি পুজাকরিলেও তাহাকে 
হাত পা নাক কাণ বিশিষ্ট মনে করিব না। এই যে ঈদপের গল্পের ন্যায় গল্প, 
প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের ন্যায় রূপক (21193০75) সাধারণ লোকে চিরকালই, 
গুনিতেছে। কিন্তু কেহ কখন কি তাই বপিয়া এমন বুঝিয়াছে যে পাখী 
মানুষের মতন কথা কয়, আর কাম ক্রোধ মোহ মাৎসর্ধ্য গ্রভৃতি- “হৃদয়ের ' 

ভাবগুল1! এক একটা হাঁত-পা-ওয়াল1! মানুষের মতন বস্তুত? দিয় বেড়ায় বা. 

থিয়েটরে নাটকাঁভিনয় করে? সাকার উপাসকদিগের মধ্যে এমন লোক 

থাকিতে পীরে যাহারা নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থ ই হাত পা বিশিষ্ট 
মনে করে। কিন্ত সে সব স্থলে অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় বুঝা 
যাইবে 'ষে তাহারা ঈশ্বরকে কখনই প্রকৃত নিরাকার বলির! বুঝে নাই, 
তাহাদের যে রকম শিক্ষা: (91৮87০) এবং মানসিক শক্তি (০813705) 

তাহাতে তাহারা ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিতে একেবারেই অক্ষম, 
এবং সেই জন্য মৃত্তি সামনে না. রাখিয়া ঈশ্বরের পুজা করিলেও তাহারা বোধ 
হয় ঈশ্বরকে হস্ত পদ বিশিষ্ট ভাবির ্টাহার পু করে। তাই যদি হয়, তবে 
তাহাদিগকে কোন মুভি নাদিয়া এবং মূর্তি দেখিলে তাহার! যেরূপ ঈশ্বর- 
তক্তিতে উত্তেজিত হইতে পারে,সেইরূপ উত্তেজিত হইতে ন] দিয়] এবং ঈশ্বর- 
তক্তিতে উত্তেজিত. হইয়া তাহারা যতটুকু ধর্মান্রাগী হঈতে পারে, : তাহী- রঃ 

দিগকে সেই পরিমাণে ধর্থান্রাগী না হইতে দিয়া লুভ কি? ঈশ্বর কি জন্য: 
শুধু কি প্রক্ষ্ট উপলন্ধির জন্য, না ধর্মোননতির জন্য ? যে "নিরাকার! উপলব্ধি. 
করিতে পারে না এবং নিরাকার উপাসনা ছারা ঈশ্বরাহ্থরাগে উৎসাহিত হইস্কা 
ধর্মপথে যাইতে প্রধাবিত হয় না, তাহাকে শুধু এক উচ্চ নিরাকার: প্রণালীর 
খাতিরে, নিরাকার উপাসনায় জোর করিব! বাধিকা, রাখা ভাল, না | মনকে 

ঈশবরানথরাগে রঞ্জিত, করিরা। ধর্ধ্পথে চলিতে রতি প্রদ্নানার্থ একটা; মুক্তি. 
গড়িয়া পুজা: করিতে, দেওয়া ভাল $.. আমরা শুধু উন্নত পদ্ধতি চাই নাও, 
সকলে উন্নত পদ্ধতিতে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারিবে এরূপ. প্রত্যাশা; (কারি 

মা।কিস্তু আমরা ঈর্বর:ভক্তি এবং ধর্মান্থরাগ চাই; আমর! চাই যে সকলেরই 



_.. ফির জন্যই সকল দেশে ধর্বালক থাকে । যে দেশে নিরাকার উপা:: 

৩৯৬ 1... মবজীরন | | 

_ অনযে কোন পদ্ধতিতে হউক ঈশ্বর-তক্তি এবং ধরানুরাগে পর
িপূর্ণ হই উঠে। 

- নিরাকার পদ্ধতি দ্বারা ধে আপন মনে ঈশ্বরান্ুরাগ ফলাইয়া, তুলিতে অক্ষম 

এবং সেই জন্য ধর্মপথে চলিতে উৎসাহিত বোধ করে না, তাহাকে 

| নিরাকার পদ্ধতি দেওয়াও যাঁ, না দেওয়াও তা, এবং তাহাকে সাকার-পদ্ধতি 

না দিলে শান্ত্রকার, এবং সমাঁজনেতাঁর মহাপাতক হয়। তাই. ধর্মভীরু 

হিন্দু শান্তকার লোকসাধারধের জন্য বহিম্্থ প্রণালীতে জগদীশ্বরে 

র প্রতিমা গড়িয়া দিয়াছেন | ধম্মেও যে 86809918081) চাই? “যে 

| 869/09310091091)1 কেবল হিন্দু শাস্্কার দেখাইয়াছেন, আর কেহ দেখা 

 নাই। | ৃ 

যে জগদীশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিয়াছে সে কি তবে কিছুতেই 

তাহাকে হাত পা বিশিষ্ট সাকার মনে করিতে পারে না? এ অবনতি কি 

একেবারেই অসম্ভব ? একেবারেই অসম্ভব এমন কথা৷ কলিতে পারি না। 

ইতিহাসে এইরূপ অবনতি, এইরূপ বিক্কৃতি দেখিয়াছি । কিন্তু যেখানে 

_ দেখিয়াছি সেখানে এমন দেখি নাই যে মুস্তি দেখিয়া দেখিয়াই "মানুষ 

নিরাকার ঈশ্বরকে হাত প! বিশিষ্ট সাকার মনে করিয়াছে । সেখানে 

এইরূপ দেখিয়াছি যে মানুষের শুধু ঈশ্বরজ্ঞান ধিরুত হয় নাই, সকল প্রকার 

জ্ঞানই বিকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেখানে মাজুষের সকল রিষয়ে অরনতি 

| এবং বিকৃতি (85679] 1901729) হইয়াছে বলিয়। ঈশ্বর-জ্ঞানেরও অবনতি 

এবং বিকৃতি হইয়াছে । সকল বিষয়ে বিকৃতি এবং অবনতি ঘটলে চিরকাল, 

যদি শুধু নিরাকার উপাসনা চলিয়া আসিয়া থাকে তবে তাহাও রিকত, 

হইয়া যায়। ইনুদীদিগের মধ্যে_-মামাদের মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে--এইবূপ 

 ঘ্বটয়াছে। আবার যদি বল ষে-সাঁধারণ অবনতি না হইলেও ওধু মুন্ডি. 

... দেখিয়া দেখিয়াই মানুষ ঈর্শরকে যথার্থই হাত পা! বিশিষ্ট মনে করিতে পারে» 

তবে আমি বলিব যে মুক্তি যখন: এতই উপকারী, এতই আবশ্যক দেখ!.. 

যাইতেছে, তখন, তুমি পণ্ডিত্ত এবং সমাজ-নেতা, 
তোমার কর্তব্য যে তু মি. 

[জোক সাধারণকে সর্ধদা এরূপ সক কর যে ভাহানা মি েখিয় নি 
.. নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থ ই হস্তপদাদি বিশিষ্ট মনে না করে .. এইরূপ কাটি 

হ 

সন লেখানেও, এইরপ কারোর জন্য ধর্মযাজক থাকে । মাহষকে নকল: 
..... বিষয়ে সতর্ক করিবার জন্য চিরকালই চর্চে অর্মন, মসজীদে খোখবা. 



আল্দান। 1 | ৩৯ল 

গঠিত, হইতেছে ৷ মানুষ মৃকল উত্তম .জিনেসেরহি অপব্যবহার মি 

পারে । .তা বলিয়া কি তাহাদিগকে উদ্ভম জিনিসদ্দির না? দ্দিব।, 
অপরাপর উত্তম জিনিসের অপব্যহার আশঙ্কায় সমাজে যেমন উপদেষ্টা এ 

মূর্তি পূজার অপব্যবহার নিারণার্ঘও তেষনি উপদেষ্ট| থাক চাই । মেখা- 
নেই মানুষের ধন ভাণ্ডার সেইখানেই প্রহরীর প্রয়োজন । খীহারা পণ্ডিত, 
তাহারাই প্রতিমার শ্রক্কত প্রহরী । তাহারা যদি তাহাদের কর্তব্যপালনে 
বিমুখ হন, তবে তাহাদের সমাজের নেতৃত্ব ত্যাগ কর উ্গিত-'তবে স্ীহারা 

প্রতিমার বিরুদ্ধে কথা কহিতে অনধিকারী। 

আত্মদান । 
তার সম লোকে, 

ও 

“্খি রে, দারুণ বলো ন1 তায়। কেআছেবলনা 

অঘশের কথা, শুনিলে তাহার মোক্ষপদ তার তর়ে। 

পরাণ ফাটিয়ে যায়। দিয়াছি কিআমি পরে ? 

কুশাঙ্ক র যদি শ্যামপদে বিধে | ন্য্নে পর বল।, সবে না স্বামি | 

শেল ব্যথা মোর লাগে। ঘদয়ের ধন মম) | 

শ্যামের অস্থখে... পরাণে আমার ; অস্তরে, অন্তরে এলরাি জাগে 
কুলিশ বেদনা জাগে । শ্যাম মোর শ্িয়ম। ..... 

শ্যাম নাম মোর । ইস্ট মনত সই__ | এ হেন রতনে 7৬... কলঙ্কের দাগ এ 

টার্ন ক সা কি নি বল রা 
সে নামে আমার প্রাণ; 

নিংস্বা্ে স্বজনি 
পু রাধিকারমপ, বদি পগাহ রর রি 

সরবস মোর 
জীবনে কি. তবে ফল র্. 

 শ্যামেরে করেছি দান রা এ ধি, রা 

রো বর মরিক, নিঃ্ার্থে সর্বস্ব বান, রা 

কি সক কথা সই 1. 
সরবসূ ধন, জগতে সপ মরণের ফল 

42 রক রঙ 

৮:24 5 5১ 2৮5৯1 ] রর 

2. তি. ী ২2058 
প দা তে. রী, ॥ ক্রু: 2675 

হে: পাবে না রঃ ৮ সি ? টি 782 ৭ 

১৮1 নি ২০৮ 29৮3 নও ৪০৮৯১ 2৮৮ হিল ৪1:11 2 

৮২ ছি 3৮25২ 8875 

জু টিভি চা ০ ৮3 ন্ 

ও কত জনে কা রং রঃ 

 মরিতে পা না সই।. 
ভাবি যদি মনে. 

. জানহারা ষেন হই |. 



. উদিত 7... র 
রি . ভাবি মরণ.ত নহে ভাঁল। : রি 71 উঠিয়া কিশোরী নু . ছটবজেকা যাঁর 

_ মরিলে আমার : প্রাণের শো সখি |. ধাইয়া সে.রব পানে? 
-- যতন করিবে কেবা 1 শ্যামের বাঁশরী . বাজিতেছে শুন 

মি দাসী মলে সই '. গ্রাণেশে আমার চল গো ্বজনি চল; 

কে আার করিবে সেবা? কি হবে হেথায় চল; গিয়া দেখি, 

রি . বাশরী শুনিয়া | উনমত হয়ে শ্যামটাদ নিরমল। | 

ৃ ্  - কমি শ্যাম বই রাঈ, অন্যে নাহি জানে: ূ 

পটারোরিবাতা ০7 না রহিব আর ঘরে। [ও 
25551955277 শ্যামের বাঁশরী শুনিলে গো সখি 

দাসীর উট লে রি পরাণ কেমন করে।” | 
ূ কে তারে বুঝায়ে কবে?  : সখী কছে ধীরে. শুন লো রাঁধিকে 

.. কুলে দিয়! জল, গঞ্জনা না মানি, কেন হলি পাগপসিনী 1 
শ্যামপদে -সারধন-_ প্রাণনাথ তব . আসিছেন অই, 

আপনা! ভুলিয়া : দেহমনকেবা|) শুন শ্যাম-সোহাগিনি,- 
_..- দিবে সথি বিসর্জন । : ষুঙ্গল মিলন. দেখিব লে? আজি, 

- শ্যামের অস্থখে . কার প্রাণ আর ত্রিভন্ত হইয়া শ্যামা "” 
 শেলের বেদনা পাবে; [ দাড়াবে । বামেতে  দাঁড়াইবে তুমি, 

ৃ্ রর সুখে সই. পরম হরষে ই কিবা রূপ অভিরাম / ূ ূ | 

1 সেই-- | 
পু কে! রঃ হী শযামালে হেমাঙ্গ মিশামিশি রপ 

প্রাণেশের তর গঞ্গনা স্বজনি 

| অঙ্গের ভূষণ মম) 

সহিব কলঙ্ক... জন্মে জন্মে যেন, 

. পতি পাই শ্যাম সম। পু অড়াবে আদর করি 

র্ লোকে জানে রাই  অসতী রমণী আঁহা-_ রঃ 

না ভাঁবে পৃতির নাম ।€.  :; জলদের কোলে দি যেনা 

সেরূপ দেখিব সবে। | পু 

দেখিব নয়ন ভরি” 
কিবা | ক 
তমালে যেন বা কনক না ৃ 

2... বাধা-প্রাণপীতি শ্যাম, 1 কতা ৫ 
চি উস তিতিসবা নয়ন সলিল. আহ্লাদে মাতিম্। গগন নগযায 
পড়ে দরদর, পাতে এ রাধা রথে ১: 
কত ইংফতনে - . প্রবোধিলা লী . ৭ মাধব. বাহু পাশে প্ 
খাইতে নাদে। পাই পাবে) 
প্যাবিনে ৃ  ক নয়ন রন পুরিল জলে রি 



ভোমীর কারণে য়ে কলঙ্ক তাহা 

ূ দাসী তব বহমাঁনে, | 

দাসীর কারণে : কলস্ক তোমার 

. প্রাণেশ সহেনা প্রাণে । 
কাল! ইদতিনী রাই ! 

নাথ. ২২. ২0. 
কালা কলঙ্কিনী.. . অগৌরব নহে 

গৌরবের কথা মোর ; 

কিস্ত,রাধিকঁকলম্বী তোমারে বলিলে 
ছুঃখের না রহে ওর'। 

ঘুচাও সেব্যথা তুমি না খুচালে 
কে ঘুচাবে আর বল 

রাধার বেদনা ?-- নিজ প্রাণ চেয়ে, 

**রাধারে কে বাসে ভাল? ? 
প্রভৃ,-- | 
প্রেম যে কেমন দি এখন 

কে জানিত নাথ আগে? 

ভালবাসি যারে তাহার কলঙ্কে 

এতই বেদনা লাগে !! 

সবে বলে প্রেমে পাপ! 

_আত্মদ 
্বরগের সুর্থ 

| ইহারি লাগিয়া 

৩৯৯ 

- - ছাড়ি প্রিয়তমে 

_বতৰপ্রেমে আছিবীধা |... 
কে বলে প্রগয়ে পাপ." 

আত্মদান সহাপুত্য ৭ ফল? . .: :. 

আত্মদানে রাই, . পাপযদি হয় 
এ জগতে কিসে তবে, .. . 

কোন্ কর্্মবলে ঠা জুখী হবে লোকে 

কিসে পুখ্য হবে ভবে 

আত্মদান অমূল্য রতন; . 
মহাপাপী এই রত বিনিমন়ে 

লভে রাই স্বর্গ ধন। | 

পাপ কলিকালে, জগ্গাই মাধাই 
জন্মিবে দুজন নর; 

ব্রহ্ম নারী বধ আদি পাপাচারে 
রত হবে নিরস্তর। 

এ তত্বের কথা.  শুনিবে যখন 

নিতাই নিমাই কাছের 
 পাপত্রত ছাড়ি 

 ফিরিবে তাদের পাছে) ' 
জগাই মাধাই নিলচিত যবে. 

করিবে আমারে দান, রর | 
ভালবামি তোম! হদয় ভরিয়। | দির 

পাপ ইথে নাহি জানি . আলিগন দিয়া শবরগেপ ন্ 
প্রাণ যারে চায়, ভালবাসি তায়, হ্ধিব কাদের প্রাণ। এ 

, পাপ ইর্থে নাহি মানি। . | এ বিড়াপীরা কহ বনপঞ্ত ৪ 
না সহে লোকের যদি). 4 আত্মদান গুণে রাম? 

আগে কেন তবে.  কছিল না ঘোরে 1 ৰাধিল, ল্ভিল ৃ 

তাহলে এপথে কু, 7. . ই: তীর 4:55... 
দাষিত কি রাধা 1-- কলস্ত তোমাৰ পে রাম. পরশিখা গান ৰ 

ইক বে নি: 7 _ ভুষিলা আদুরে. কত? ৃ 

কতই আ চি 

-কাহিা 0 কেশর শ্রাধা 

. কপোল টুনি ন্ববানে রাই র .কিস্ফল ফলে... 
দেখ না লে। অবিরত !. 



নত সাদি সঃ 

7 শী বৃক্ষ যথা 

টা হা প্রেম শিখতে 

.. 1 অস্মদান চিতবিনিষ্-: | ৩ ? 

_... শুন বিনোদিনি .. 

্ শিথিবে বিচি ৭ 

রি আপনা পাশরি' 

ভালবাসে তর সম ?' 

তবু খোর ভালবাস ;. 

নিকুঞ্জ সীননে বংশীরব গুনি 

উতলা হইয়া আঁস। 

_.. সায়া দান করে পরে ৮ 

প্রণয়ে পুড়িয়া : আপনি প্রেয়সি, 

. এপ্রেম শিখালে নরে। 

(তব প্রেম দেখি জগতের লোক 

প্রণয় শিখিবে বাই; 

-ছ্ুতলে শলছি-ই 7 

না গে 
রর 

মঃ 

ৃ কেন নগ্ন ঢালা দেয় ? | 

নন রী কেন রা সোহাগে, গিয়া 

২. সাগরে, পিয়া পড়ে 

| তাক! পীড়িত 

“* ইঞ্টদেবে মনে: গড়ে: রা 

কোথা শর | 

রি নু | প্রেমে মত হয়ে 

এই ভন্ব লোকে, রঃ 

বীর সুকে 
কে বশ” অপরে | 

রা নি | পৃথিবী কম্পন: 

1 রাই__ 

আপনি পুড়িয়া 

| কলক্ষিনী .নাম 

ৃ কলম্কিনী তোঁম। 

1 সখীগণ মিলি 

উনি 

1 দেখ তক্তগণ 

| কনক চদিনী 

যর বুকে (সুন্দর সুশ্যাম 

ভক্ত ন্ রা 
কে প কছে ভক্ত কবি 

থাকেন সাই রি 1 

কতই আদ 

দেখ না ্ ত থাকে,, 8 

দেই--: ০ 
যায় গু ড় ছ 

তবুত ছাড়ে না তাকে | 

ঠখ্ ফি সধজে গ্রোত তীর: ?. 

জগতে যে জন আছে মত্ত হ্ 

মোর প্রেমে অনিবার ৭:7৭ 

| খুচাইব 
সতী নাম তব রবে; টি 

বলে বাহ 

তারা কণকিনী হবে 

দিল, করতা 

রাধা বসে শ্যাম বামে ১০" 

নয়ন. ্জ 

কিব। শোভা ত্রজধামে 3 

যেন বা. ঢা 

নীল জলধর- গায়, 
টু কা 

.. ভটিনী শোভিল হায়? 

মহাদেব কেশে জব্িবী, যেন 

সেরূপ দেখ । গো বে! 
গগন পৃ 

সর খা রবে ]
. 

ইল বি 



ঈসভাগ। 1 পৌষ ৯২৯৯। | 4 ৬ সংখ্যা। 
রি 

 তভ্বিদ্যা বং ্সফি। |) 

আকাল চারি বির দোলন হইজেছে। এই আল্বোনে 
ঘি বাবুবড় অসন্তুষ্ট এইরূপ ভাব তিনি নবজীবনের ওয় সং যায় ক এ 

করিয়াছেন বিন বাবু বুিয়ছেন যে বিরসফি বুঝি সাধারণ সকলকেই... 
সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া যোগী হইতে. পরা | দেয়। 

অসক্তোষের.. প্রধান কারণ । আমরা বলিতে চাই বৈ বহধিম বা ইহা এ] জী... 
সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত । : শুধু বঙ্কিম বাবু .কেন অনেকেই মং মনে 
করেন যে থিযলদফি. আর যোগবিদ্য। বুঝি, একই' রা রম ম সংশোধন নর 
করা ত্বামাদের কর্তব্য বিবেচনায় এই প্রবন্ধ লিখিতেছি ।. টি রা 

থিয়সফি কথাটির অর্থ তন্ববিদ্যা। ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মবাচক রা ই ভি . 
ধাক্য থিয়সফির মুল মন্ত্র স্বরূপ । ব্রন্মজ্ঞান; তত্জ্ঞান, সত্যজ্ঞান-_খিশ্ববফির. 
উদ্দেশ্য) সত্য শ্বর্ূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আননম্বরূ্রী সেই পরব্দ্ধ, বাহার. 

 চক্রবশে এই জগ্রৎ ঘুরিতেছে, তাহার শ্বরূপ জানিবার, বিদ্যার নাম, খিক ফি 
বা তত্ববিদ্যা। তত শবেের বাচ্য সেই ্রন্দের ভাবের: নাম তন (4) 
যে যে.ভিন্ন ভিন্ন তত্ব লইয়া এই জগৎ গঠিত তাহার আলোচন নামই 
তত্ববিদ্যা। শ্বত্যাৎ মাস্তি পরো ধর্ম, ই্হ। খিঃদফিট প্জিকার শিলেবচন 1 
সৎ শন্ধের বাচ্য ৪ ৪. সেই পর্ন এবং বং এই সতের ভাব সত্য এবং হাথ 

কেবল ৷ বোগবল, লাভ. করা, খিয্ষর উদ্দেন্য 'নঙে। রি টু খ.অন্তহনে 
নিস 



৩২২ . নবজীবন। 

অলৌকিক ব্যাপার সকল যোগবলে সাধন করা যায় কিন্ত জ্ঞান সন্মান 

না, থিয়সফিষ্ট সে পথ অবলম্বন করিতে চাঁন না। 

থিয়সফি বা তন্ববিদ্যায়: সকলকে ক্ষির্ূপ পথে চলিতে উপদেশ দেন্ক 

দেখা যাউক। থিয়স্ফির উদ্দেশ্য কথন তিনটি । 

১ম। প্রেম কৃত্তির সংকীর্ৃত। ঘুচাইয়া উৎকর্ষ সাধন দ্বারা জগৎকে 

ভালবাসিতে শিখ। কমলাকাস্ত চক্রবর্তী অহিফেনের কঝৌঁকে একদিন 

বুঝিষ্বাছিল যে নিত্যন্থথ বাঁ নিত্যপদার্থ পাইবার এই বই অন্য পথ নাই । 

এ কথাটি নূতন নহে । কথাটি নূতন নহে বটে কিন্তু কটা লৌক এই কথাল্গু- 

ষায়ী কায করে৭ কিন্তু যাহাতে লোকে এই কথাটির মর্ম বুঝিতে পারে 

সেইজন্য এখন থিয়সফি যুক্তি বিজ্ঞানাদির সাহায্যে দেখাইতে যায় যেঃ 

যতদিন না পুরুষ 

সর্বভূতস্থমাত্মানৎ সর্বভূতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগবুক্তাত্মা! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 

ততদ্দিন তিনি নিত্যন্থখ পাইতে পাঁরেন' না বা অনাদি কারণ বর্গের স্বরূপ 
বুঝিতে পারিবেন না। এখন দেখ ইহাই যদি থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য হয় 
তবে কি থিয়নফির আন্দোলনে কাহারও অসন্তষ্ট হওয়। উচিত। | 

২য়। প্রাচীন খধিগণ-প্রণীত শাজ্র সমূহে একেবারে অশ্রদ্ধা ন1 করিয়। 

সেই' শান্সসমূহ বুঝিতে চেষ্টা কর । তাহারা ব্রহ্গ-নিরপণ বিষয়ে আধুনিক 
রিজ্ঞানবিৎ অপেক্ষা অনেক অগ্রগামী হইয়শছিলেন। স্তৃতরাৎ তাহাদের সমস্ত 

শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে আরম্ভ কর, তাহার ভিতর হইতে অনেক রত্ব পাইতে 

পারিবে! ক্তাহার আহাব্যে সুমি রন্গতন্ব জ্ঞানের পথে আলোক দেখিতে 

পাইবে'। না 

এই কথা বাহারা একেবারে খানিতেন না, অর্থাৎ শাস্ত্রাদি সকল কেবল: 
কুসংস্কার এরৎ মূর্খ লোকের মূর্খ তায় ভরা এইক্প- ধাহাদের বিশ্বাস, ছিল, 
তাহাদের মধ্যে অনেকে আজ কাল স্বীকার করিতেছেন যে, শান্্াদিতে ষে' 
সকল কথ! একেবারে অলীক বলিম্বা বোধ হইত তাহা বাস্তবিক সব অলীক, 
নয় ম্যাডাম বাবাট্স্ক্ষি তাহাপ্র যোগবলের যে'মধ্যে মধ্যে পরিচয় পিয়া" 

ছল, তাহা কেবল খবিগণ প্রণীত শান্তর সমূহে সাধারণের কথঞ্চিৎ, বিশ্বাস 

 জন্মাইরার জণ্য । তরীরূপে কথক দ্ধ! হয়াতেই শাস্ত্রালোচনা করা, আর. 
বর, সময় নষ্ট কর! যে একই-কথ! তাহা আর অনেকে বলেন না। | এখন ন্. 



তত্তববিদ্য। বা থিয়সফি |. ৩২৩ 

দেখ “যদি. থিয়সফির আন্দোলনে লোকের শান্ত্ান্থশীলন কথঞ্চিংও বৃদ্ধি 

পাইয়া! থাঁকে তবে খিয়সফির আন্দোলনে কি কাহারও অসস্তুষ্ট হওয়| উচিত? 
ওয়। আমাদের আত্যন্তরিক. শক্তি সমূহের. মধ্যে অনেকগুলি উচ্চতর 

বৃত্তি আদৌ অস্কুরিত হয় নাই। সেই সমস্ত শক্তির স্ফ রণের চেষ্টা কর। 
এই তিনটি কথ লইয়। থিয়সফি সভা । এবং যিনি নিজে এই তিনটি' 

উপদেশ-বাঁক্যান্ুযীয়ী কাঁধ্য করেন. এবং তদ্বারা নিজের উন্নতিসাধনে 
ত্ববাঁন হন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যের উন্নতি সাধন মানসে উক্ত তিনটি উপ- 

দেশ বাক্যের যথার্থ মন্দ লোকের হৃদয়ে রোপণ করিতে চেষ্টা করেন, তিনিই 
যথার্থ থিয়সফি& | 

অনেকে বলেন যে, যে তিনটি লইয়া! থিয়ুসফি সভা তাহার মধ্যে 

প্রথমটিত সরুল ধর্মেইে আছে। আঁপনাঁকে সর্বভৃতস্থ দেখিবে এবং 
আপনাতে সর্ধভূতকে দেখিবে, এইরূপ উপদেশ তত. সকল ধর্মেই আছে, তবে 

খিয়মফির এটি নূতন কথা নহে । শাস্ত্র আলোচনা করা--তাহ! থিষ্বসফিষ্ট 
না ইইয়াও ত অনেকে করিতেছে । এ ছুটি থিয়সফির আসল উদ্দেশ্য নহে। 

তবে যোগবলাদি যে সকল শক্তির বিকাশ করিবার কথ! উই! বলেন, 

তাহাই থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু যাহারা থিয়সফি সমাজভূক্ত হই- 

যাছেন, তাহারা সকলেই জানেন, যে খিয়সফির প্রথম কথাঁটিই অর্থাৎ 

“সর্বভূতস্থমাত্বানৎ সর্বভূতানি চাতুনি” দেখিতে চেষ্টা করিবে; এই কথাটিই 
থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অন্য ছুইটি এ প্রথমটির সাধনের উপায় মান্র। 

সকল ধর্মে বলে বটে তন্তববিদ্যা। প্রভাবে সকল ভূতকেই আপনার ন্যায় 

জ্ঞান করিবে, কিন্তু এর কথাটির যে কতদূর মাহাত্ম্য তাহা সকলে স্পষ্ট 

কৃঝিতে 'পাঁরে না। সেই মাহাত্ব্য আজ থিয়সফি প্রচার করিতে আস্ত 

করিয়াছে । | 
'_ পাশ্চান্য বিজ্ঞানের সাহাধা লইয়া আজ্গ কালকার সমাজের ভন্দকারে 
আবৃত প্রাচ্য বিজ্ঞান তত্ব যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা 
করিয়া থিয্সফি দেখাইতে চায় যে, তুমি আর আমি একই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন 

অঙ্গ ব্যতীত আর কিছুঈ নহে। তুমি এখন ভাব ষে তোমাতে আমাতে 

পর্ণ গ্রতেদ | কিন্তু ধিকসসফি দেখাইতে চাত্র ষে, তোমাতে আমাতে এমন. : ূ 

সম্বন্ধ আঁছে যে, তোমার ঢুঃখে আমার ছু অবশ্যস্তাবী। যাহাকে তু কখন. ডে 

দেখ নাই,, মনাহার বিষয়ে তুস্জি কিছুই, জান না, এখন তুমি মনে ক্র. যে তাহার... রঃ 
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_ সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু তবববিদ্যায় দেখাইতে চায় যে, এরূপ 

লোক যাহার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই মনে কর, তাহারও সহিত তুমি 

একস্থুত্রে গাথা । সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত জনের চিন্তাপ্রস্থত শক্তি কত সমস়্ে 

তোমাকে সদসৎ কর্মেনিযুক্ত করিতে পাঁরে তাহা তুমি এখন কিছুই জান ন1। 

আমার একটি অঙ্ুলির সহিত অন্য অঙ্থুলির যে সমব্ধ তোমাতে আমাতে 

স্বেইূপ সঙ্ম্ব। আমার ছুটি অঙ্গুলিই যেমন এক দায়ে অন্ধীন, 

সেইরূপ আমি ও তুমি উভয়েই: এই জগৎ শরীরের অস্তস্তল্ছ একটি স্বাঘু- 

ষন্ত্রের অধীন । কত কত অদ্ভূতশক্তি সম্পন্ন আকাশ জগতের এই স্সায়ুষন্ত্র। ষদি 

আমার একটি অঙ্গুলি বিষাক্ত হয়, তবে আমার অন্য অন্য অঙ্গুলি যে সতেজ 

ধাঁকিবে না ইহাও যেরূপ নিশ্চয়, সেইরূপ তুমি যদি তোমার পক্ষে ঘোরতর 

অনিষ্ঠকর কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হও তবে তাহা জগতের অস্তুস্তলস্থ নিয়মের বলে 

আমারও অনিষ্টকর হইবে। গুণময়ী প্রক্কৃতির ক্ষেত্রে চেতন্যের আভাস্বরূপ 

যে বীজ নিহিত হওয়াতে এই প্রপঞ্চের বিকাশ হইয়াছে, সেই একমাত্র 

হজ হইতে পশু পক্ষী বৃক্ষ লত। কীট পতঙ্গ তুমি আমি সকলেই উদ্ত ত। 

ইহাদের মধ্যে কেহ বা পত্র কেহ বাঁ মূল কেহ বা ত্বক কেহ বা শাখা এই 

মাত্র গ্রভেদ। এই প্রপঞ্চ একটি বৃক্ষ স্বরূপ; তত্ববিদ্যায় এই শিক্ষা দেয় যে 

মনুয্যত্বই এই গ্রপঞ্চের বীজ এবং মনুষ্যত্ই আবার এই বৃক্ষের ফল। তাই 

তত্ববিদ্যায় বলে, যে এস ভাই সব এস জীব জজ্ত উদ্ভিদ দেব গন্ধর্বাদি 

তোঁমরা সকলে, সকলে মিলিয়া এই প্রপঞ্চ রৃক্ষে সুন্দর ₹. ফলাইবার ; 

চেষ্টা করি। জগতে বথার্থ মন্য্যত্থের বিকাশ যাহাতে * তাহাই করি | 

সকলের চেষ্টা, সকলের কান এই এক দিকে প্রণত কর তবেই সকলে যথার্থ পু 

সুখী হইতে পারিবে। ক্ষুদ! পাইলে যে আহার করিবে তাহাতেও যেন সেই 

সেই মনুষ্যত্বের বিকাশ সাঁধনোদেশ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে টি 

স্ীপুত্রাদি পরিবারে বেষ্টিত হই! থাকিতে চাও__ভাহাও যেন সেই উদ্দে
শ্যে করা. 

হন কিস্বা বদি সংন্যাস অবলছনে প্রবৃত্তি জন্ম তবে তাহাও যেন সেই মন 

্য্বে পূর্ণ-বিকাশ কারণ বশতই হয়, অন্য কোন কারণে নাছুয়। 7. 

মনে করিয়া দেখ জিহবা আমার শরীরের একটি অর্থ মার ভিন্ন. 

ভিন্ন রসের আম্বাদ গ্রহণে জিহ্বা বড় সুখ বোধ করে। কিন্ত জিহ্বা খর্দি.. 

.. অন্যান্য সমগ্র দেহের স্বাস্থ্য সঙন্ধে লক্ষ্য না রাখিয়া ক
েবল নিজের সুখে. 
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সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাকেও কষ্ট পাইতে হয়। ম্থৃতরাৎ রসাসম্বাদ গ্রহণে সুখ লাভ 

করা যেন জিহ্বার প্রধান উদ্দেশ্য নাহয় । সমগ্র জগৎ রূপ শরীরের স্বাস্থ্য 

সম্বন্ধে লক্ষ্য না রাখিয়া তুমিও কেবল তোমার. স্থখ লালস। বশত কার্ধ্য 

করিতে যাইও না। যেমন সমস্ত শরীরের শ্বাস্্যের উদ্দেশে চলিলে জিহবা 

রসাস্বাদন স্থুখে একবারে বঞ্চিত থাকে না, সেই রূপ তুষ্িষদি সমগ্র জগতের 

হিতকামনা করত কার্য করিতে থাক তবে তোমাকেও যে অধি- 

কাঁংশ সময় তোমার স্ুখপ্রদ কার্য্যে নিধুক্ত থাকিতে হইবে তাহার সন্দেহ 
নাই। জগতস্থ সবই আমার--এই' জ্ঞান যাহাতে জন্মে তাহার চেষ্টা! কর। 

সমগ্র জগতের উন্নতিই যেন তোমার লক্ষ্য থাকে । . নিজের সুখ খুঁজিষ! 

বেড়াইবার দরকার নাই। ছুঃখ যেমন ন' চাহিলেও আসে, স্থখ তেমনি 
বিনা কামনায় আসিবে, তাহার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। 

তোমাতে আমাতে একহ্ত্রে গাথা স্বুতরাৎ পরস্পর পরস্পরের স্থখ কামন! 

করিব। কিন্ত কিরূপ সুত্রে গীঁথা তাহ! যদি স্পষ্ট না বুঝিতে পারি, তবে কি 

পরিমাণে আমি তোমার সুখ কামনা করিব স্থির করিতে পারি না। ঙ্মি 

মার আমি একই সমাজন্ুত্রে বদ্ধ, সেই জন্য যদি আমার সুখ তোমার সুখের 
উপর নির্ভর করে বুঝি, তবে সামাজিক নিয়ম গুলি উল্লজ্ঘন না করিয়া! 

চলিলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু তত্ববিদ্যায় দেখাইতে চায়, যে, এক সমাজ- 
সুত্রে তোমরা বদ্ধ থাক আর নাই থাঁক, তুমি দি হিমালয় গহ্বরে নির্জনে 
বাস কর মার আমি বদি কোলাহল পুরিত রাজধানীতে থাকি, আমরা উভয়ে 
কোন সমাঁজন্ুত্রে বদ্ধ না হইয়াও, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির এক গাছি রক্তে 
আবদ্ধ। সেই রজ্জ, কি তাহা, তব্ববিদ্যার পুনরুদ্ধার মানসে থিয়সফি প্রা 

ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহাঘ্য লইয়া! বুঝাঁইিতে চেষ্টা করিতেছে। খিয়সফির 
, মধ্যে যে যোঁগবল প্রদশনের কথা বার্তা শুনা য় তাহা এই তন, যন্সিবন্ধন 

ভূমি আমি ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়াও খাস্তবিক অভিন্ন; সেই তত্বের যথার্থ 
স্বরূপ বুঝাইবার বাননায় ইহা প্রদর্শিত হইয়া! থাকে, সকলে যোগী হও এই 
শিক্ষা দিবার জন্য নহে । জগতে. “ইন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত, তোমার অভি 

মনবন্ধ অবছে, ইহা বুঝাই খিয়সফি বলিতে চায়, “যদি জগতের জারি ধগ 

সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাও তবে প্রেমের সনীর্ণতা ঘুচাও) তোমার, অন্ত 
প্রেমের আলোক সমস্ত জগতে বিকার হউক তবে তে, পারিবে যে যেই 
পরক্রহ্ধ কিং স্বরূপ 1৮... .. : 7. | 7 



৩২৬ .. মবজীবন। 

বিন্ত'আবার দেখ-ভিন্ন ভিন পদার্থের সহিত মামার অভিন্ন সম্বন্ধ [মাছে 

জাঙ্গিলেই থে আমি আমার প্রেম ভাব সর্বত- বিস্তৃত. করিয়া যেখানে: যেমন 

উচিত সেই: খানে সেইরূপ প্রেমরস ঢাঁলিতে পারিব তাহা নহে। মনে কর 

একজন নরহস্তাঁ নহাঁপাপী এবং একজন মহাপুণ্যশীলী মহীত্ম! উভয়কেই 

কি. এক ভাবে. আমায়: দেখিতে হইবে? পাম্মের একটি অন্গুলির -প্রাতি 

বেক্ধপ যত্ব আবশ্যক, চক্ষের উপরও কি সেইরূপ যত্ব আবশ্যক  নাতদ- 

পেক্ষা: বেশী যত্বের প্রয়োজন ? বাস্তবিক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গ প্রত্যন্জের 

মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সহিত কি কি স্থলে কি কি সম্বন্ধে বদ্ধ, তাহা সবিশেষ 

জানিলে যেমন--্বাশ্্যরক্ষা বিষয়ে কখন কি কর্তব্য ভাহা! ঠিক বুঝা যায়, 

সেইরূপ জগতের হিত-কামনায় যদি প্রেমভাব সরবত বিশ্তুত করিতে চাও, 

তবে ্গগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পহিত তোমার কোন্ ্ছালে কিরূপ সঙ্ন্ধ 

আছে তাহা বুঝিবাঁর চেষ্টা কর উচিত । যে পথে চেষ্ট1 করিতে হইরে-সেই পথ 

থিয়মফি সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য*কখন দেখাইতে চায় । সোমার. আস্তরিক 

ঘষে সকল শক্তির এখনও অস্কুর পর্যযস্ত দেখা যায় নাই ক্রমে ক্রমে ভাহাঁর 

বিরাঁশের চেষ্টা কর। আত্তন্রিক শক্তির যতই বিকাশ জন্মিবে তন্তই বাহ্য, 

জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার কিরূপ সন্ধ, তাহ! স্পষ্ট বুঝিতে 

পারিবে। অন্তর্জগতের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বহির্জগতীয় পদ্দার্থের সন্বন্ধজ্ঞানই 

সময়ে সময়ে বলরূপে প্রকাশ পায় । কেন না! 10008519000 29.2)0য702 

জ্ানবলং মহাবলং। এই জ্ঞানজনিত শক্তির প্রদর্শন একটু অসাধারণ, 

হইলেই তাহার নাম যৌগবল হইয়া পড়ে। বাস্তবিক একটু ধাহার! 

তাঁবিয়া দেখিয়াছেন তাহারাই বুঝিয্লাছেন যে থিয়সফি সভার তৃতীয় উদ্দেশ). 

কথনটি যোগবল লাভের ভন্য: নর, তৰভ্ঞান লাভার্থ এবং সেই জ্ঞানের 

সাহায্যে জগতের হিতসাধনার্থ । 4 

 ধিয়সফি আর ভত্ববিদ্যা একই কথা। থিয়সকি আজ নূতন কথ! কিছুই 

প্রচার করিতেছে ন1। ঘর্ধ্যশান্্ সমূহে যেসকল তন্তকথা আছে সেই সমন্ত 

' বিদ্যার পুনকুদ্ধীর করিবার -জন্যই গিয়সফির প্রচার আরশ্যক। . এই জ চু 

_ খিয়সফির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য-কথন আধ্যশান্ত্র সমূহ আলোচনার পরামর্শ দেয় 

 তনববিদ্যার আন্দোলনে হিন্দুমাত্রেরই সনতষ্ট বই অসন্ষ্ট হওয়া উচিত নহে, 1: 



সরল বিশ্বাসের উপাসনা । 
মন্গু্যের বুদ্ধির-দ্বিবিধা গতি । একটি তর্ক সহক্কৃত এবং চঞ্চল) রা 

সরস ও. একনিষ্উ-। যদিও প্রথষোক্ত বুদ্ধি জদ্ুসমাজে. আঁদরণীয় 
কিন্ত শেষোক্বুদ্ধিই সদ্গতির  হেতুত্বরপ। ষে ব্যক্তির বুদ্ধি শেষোক্ত 
প্রকার, উহাকে হয়ত. লোকে দর্শনজ্ঞান-রিহীন “মুর্থ বলয় জালে ; 

.কিন্ধ: তিনিই সাধু । তর্ক-বিশিষ্ট বুদ্ধিতে তাগবতীনমত্তি উপার্জিত 
হয়, না ব্রেদ কহেন “নৈষা তর্কেণ মতিরঃপনেয়া”। এই মতি তর্কে 

লাভ হয় না। মানব, তাদশ: দুদ্ধি দ্বারা. কেবল অনর্থক বিষয়ে ঘূর্ণায়মধন 
হন, -কেন্রল হেতুবাদে বিমোহিত: হন। কেবল সাংসারিক স্বার্থবশে 

ঈশ্বরের রিও প্রয়োজনানুঙারে : প্রতিষ্ঠিত এবং প্রয়োজনাহুদারর 
পরিত্যাগ, করেন। কিন্ত একনিষ্ঠ] বুদ্ধির নিকটে. তর্ক নাই, শ্বার্থ লাই, 
হেতুঁধাদ- মাইঃ প্রস্নোজন নাই, প্রতিষ্ঠা নাই, প্রত্যাখ্যান, নাই।. এইরূপ 
বৃদ্ধির জনমুখেই অবিদ্যা বিদারিত-হুইক্মা। ঈশ্বরের প্রস্তাব বা আবির্ভাব উদৃষ্ষা- 
চিত হইআ্সা। থাকে ॥ মনুষ্য এ. বুদ্ধির দ্বারা স্ুরয্যকেও ঈশ্বর বোধ করিতে 
পারেম, দমুদ্রকেও ঈশ্বর মনে করিতে পারেন, নরধিশেষক্ও ঈশ্বর জান 
করিতে পারেন অথবা নিরাকার নিরঞ্জন ভাবেও ঈশ্বরকে ররণ রুরিতে পারেন 
কিস্ত কেবল: ঈশ্বরের দ্বিকেই "তাহার দৃট্টি। ঈশ্বর কিরূপ, নিরাকার কি 
সাকার, মনুষ্য, ক্রি দেবতা, জড় ফি চৈতন্য-”এই' সকল প্রশ্ন তাহার সে বুদ্ধির 
অঙ্গনহে। সুতরাং তিনি এসকল বিষয়ের বিচার দ্বার! চিত্বরিক্ষেগ করেন 
না। ঈশ্বর জাজল্যমান'রহিয়াছেন--তিনি সন্দেহ শুন্য জ্ঞান-নঘমে তীহাক্ছে 
.দেখিতেছেন-_তীহার, অলপ্ত- সতত হাদয্বে ধারগাঁ করিতেছেন।.. তাহাতে 
আরার- কোন্, কথার তর্ক, কোন্ কথার মীমাংসা করিভে.হইবে ?.. অতএব 
“জলিতমন্তক পুরুষের জলাশয়ে গমনের ন্যায়” তিনি পথ ঘাটন! দেখিয়া, 
কন্টক-বন ভাঙ্গিয়া; -্রকবারে সেই শীল পরমার্থবে বন্প প্রদান করেন। 
তিনি.কেন স্্কে' পাপন 'বলিষ্ব- ডাকেন, কেঘ রামচন্ত্রকে নারায়ণ বলিয়া 
সক্ষোধন করেন, তজপ: ক্মনীশ্বয়“উপাধিতে ঈশ্বর. বোধ করাতে কি ধোষ 
হয়, কি পাঁগ হব, সে সকল পর্ন তাহার নিকট উপস্থিত হয় দা'। তর্কপ্রিত্ব 
বুদ্ধিমামেরা তান ক্কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা.করিলে ভিনি' হয়ত তাহার. 



না সাহারা কেব্ল সাকারোপসনার দোষ ঘোষণা, সমাজ দংস্কার, স্থাী 

৩২৮. নবজীবন। 
কোন উত্তর দিতে পারেন না । তাহাতে লোকে তাহাকে একজন অতি গৃওমূর্থ, 
আলাপের অনুপযুক্ত, অসভ্য বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু তিনিত 

ঈশ্বরে 'ডুবিযাছেন। তিনি মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, নরবিশেষ, জীববিশেষ, 
অথবা গ্রতিমায় ঈশ্বর বোধ কারিয়া পূজা করাতে প্রথর-বুদ্ধি বিদ্বানের৷ মনে 
করিতে পারেন ক্লে তিনি প্রতারিত হইতেছেন। কিন্তু তাহা নহে। ছে 
বিদ্বন! তুমি স্থুল দৃষ্টিতে দেখিতেছ এঁ তিনি সকল জড় পদার্থের ও উপাধির 
পুজা করিতেছেন, ফলে, সেরূপ ভাবিয়া তুমি নিজেই প্রতারিত হইতেছ। 
কেননা সুদৃঢ় সরল উপাসক জলে, স্থলে, সুর্যে, নরবিশেষ্বে, শক্তিবিশেষে, 
দ্া প্রতিমাতে পরমেশ্বরের জাজল্যমান অবতীর্ণ-প্রভাৰ ও আবির্ভাব দৃষ্টি করত 

সেই. অচিত্ত্য অনুপম প্রভাবেরই এপুজ! করিয়া থাকেন। তাহার সেই পুজা 
কোন ভূত-পদার্থ, প্রতিমা, প্রাক্কৃতিক গুণ বা শক্তি, নরনারী গ্রভৃতি. উপাধির 

উদ্দেশে নহে । তাহ! ঈশ্বরেরইং উদ্দেশে । ঈশ্বরের প্রতি তাহার একনিষ্ঠ 

বুদ্ধিই প্রর্ূপ অতর্কিত সরল . উপাসনার প্রস্থতি। যদি ঈশ্বরে প্রবল 
. অন্থ্রাগ ন1 থাকে, তবে.কি তিনি যাহাকে তাহাকে ঈশ্বর.বলিয়া পুজ। করিতে 
পারেন ? যদি ঈশ্বর থাকার অথণ্ড বিশ্বাস হৃদয়ে না থাকে, তবে কি তাদৃশ 
উপাসক. যেখানে সেখানে ঈশ্বরের আবির্ভীব অন্ুভধ করিতে সক্ষম হন? 

তাদৃশ সাধকের হৃদয়ে যে ঈশ্বরের প্রতি জলত্ত বিশ্বাস, জলত্ত অন্নরাগ,এক- 
 নিষ্টাবুদ্ধি আছে তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। তাকিকেরা মনে করেন তিনি 
বুঝি প্রক্কত ঈশ্বর ত্যাগ পুর্র্বক ভৌতিক পদার্থ ও স্বকপোল-কল্পিত প্রতিমার 

আরাধনা করিতেছেন। বাহারা এক্সপ মনে করেন তাহাদের বুদ্ধি অতি 

জপ্তাল গ্রস্ত. । তাহারা জনসমাজে তীক্ষুবুদ্ধি, বিবেচক, চিন্তাশীল, দর্শনবিৎ), 

বিজ্ঞ, ইত্যাদি শ্রুতি স্থথকর আখ্যা লাভ করিয়াও ঈশ্বরের অস্তিষ্থে দু পরতায় 
স্থাপন করিতে পারেন নী। এই বর্তমান সময়ে অনেক .নিরাকার-? দী 

.মহাত্মারা! পর্যন্ত ঈশ্বরের সাতে নিসংশয় হন নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ, 
_বাঈশ্বর কিরূপ এই প্রশ্ন লইয়াই বিব্রত । অথচ তাহারা আপনাদের প্রশ্নের 

উত্তরের নিমিদ্ক নিরীশ্বর গ্রন্থ সমূহের প্রতি যত নির্ভর করেন তত-মেঙ্র 

শান্তর প্রতি নহে। কেহ কেহ বা কিছু কিছু ভগবত প্রেম লাভ ররিয়াছেন), 
. কিন্ত স্বৌরতুর/চিতচাপল্য ভেদে পূর্বক তাহারা, সিদ্ধি লাভ করিতে পারতে ছন 

৩, ্াস্থী বিষয়ক. আন্দোলনে: জীবন, গত করিলেন।, আপনারা 



সরল বিশ্বীসের উপাসন + ' ৩২৯ 

নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসক তাহাই-দনে করিকী“অহস্করে বঙ্গে গৃহ 
বিচ্ছেদ করিলেন শ্রবৎ দর্পে ভারতকে কাঁপাইয়া তুঁলিলেন।: কিন্কু ভাঁদুশ 

সহজ্রের মধ্যে দশজন ব্যক্তি, একনিস্ঠ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট 'সাকারবাঁদীর ন্যায়, 
ঈশ্বরকে জলস্ত'ভারে হৃদয়ে অনুভব করেন কিলা তাহ] 'সন্দেই স্থল।' ফলত 

সাকার ও নিরাকার এই. উভগ্ব বাদের মধ্যে কোন ইন্তর বিশেষ নাই। 
ঈশ্বরকে হদয়ে-দর্শন; স্পর্শন ও অন্ুভব'করাই' উপাসনার সার উদ্দেশ্য !' অত- 
এব একগিষ্-বুদ্ধি-বিশিষ্ট সাঁকারবাঁদী "যেমন 'অনন্যবুদ্ধিতে ঈশ্বর দর্শন করেল, 
যেমন তর্ক বুক্তি-এবং বাদান্ুবাদের পক্ষে অন্ধ হইব” ঈশ্বরের পক্ষে হৃদিনেত্র 

উন্মিলিত' রাখেন, ঈশ্বর আছেন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে হইলে 
সেইরূপ অনন্যবুদ্ধি, 'বাহান্ধতা এবং অন্তর্জযোতির প্রয়োজন । সংসার, 

বার্থ, হেতুবাদ; ব্যবহার, পদার্থ: ও  অর্থবাঁদ সম্বন্ধে যিনি জাগ্রত, তাহার 
জানা থাকিতে পায়ে যে ঈশ্বর আছেন । ভিনি গ্রন্থাধ্যরনের বলে'বা হেতু- 
বাদ সহকারে বলিতে পারেন যে ঈশ্বর অনাদি, 'অনস্ত) লিরবয়ব এবং মঙ্গল- 
ময়।" কিন্ত চঞ্চলচিত্তবশত দৃষ্টিবিক্ষেপ জন্য, একনিষ্ঠ বিস্তরঙ্গ বোধাভাবে 

সেই প্রেমময়কে দেখিতে পান ন11. তিনি তাহা সমুদয় ব্যুৎপাত্তির সহিত 

কেবল ্বাহৃজ্ঞানে জাগ্রত কিন্তু পর্নমার্থে নিদ্রিত। ফলে ঈশ্বরে বাহার 
একনিষ্ঠা বুদ্ধি তিনি সংসারে যুক্তি ও তর্চরাজ্যে এবং ঈশ্বরের অত্ত।-ও শ্বরূপ 
বিষয়ক বিচারে নিদ্রা! যাইতে  পায়েন, কিন্ত ঈশ্বরেই: তিনি জাপ্রত".ঞএবং 
ঈশ্বরই তাহার -বিচরণের জলঙ্ত ক্ষেত্র! তাহার লেই-বিশ্বাসের বলেই তাহার 
অবলম্থিত প্রাতিমাদ্দি উপাধি সমব্ত বিদারণ পূর্বক; ভগবান: দর্শন দিয়া 
থাকেন। তাহার বাহাজ্ঞান-্শুন্য, হিতাহিত-ঘোধ-শুন্য, ্তর্কসিদান্ধ-শুন্য 
একনিষ্ঠ অন্থৃতবই'তাহাকে জয় দান করে। প্রখর: বুদ্ধিমীনদিগের যেখানে 
বছুদিনাস্তে একবারও ঈশ্বরে সমাধিস্থ হওয়া, অসম্ভব, যেখানে তাহাদের 

শিক্ষিত ও 'শ্রুত ঈশ্বরকে একবারও" হয়ে অস্ঠুভব করা অসস্ভখ, সেখানে 

সেই ঈশ্বরৈকলিষ্ঠ,বিশ্বা্ীর, পক্ষে পরেশ্বরের' অলস্ত সত্তা ও“ আপখ্ভৃদ্ধ 
হদয়ঙ্গম. স্চরা' নিত্য সম্ভব। তিনি: খ্রতিষা বাস্্যান্গ দেবতাতে ঈশ্বরের 
আবির্ভাব দৃষ্টি করেন বলিয়া 'ক্তীহাকে 'জড়োপাসক' বলিত। লা), খকষন” না 
সেই আবির্ভাব ঘখন্টাহার অস্তরস্পর্শী হব্/ঙখন তা নিরাকার রঃ ০৮১০ 
রূপেই উপস্থিত হইন্কা- থাকে । তাহার ছবদয়ে “সই: খআবিভীব: এপ্রাথপূরণ, 
করুণাময় -হবং 'াক্যমূনের অগোচর ভাবেইউপনীত ই) । “লৈ 
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রি সুর্যের অথবা প্রতিমাদ্দির আবির্ভীব ? প্রতিমা কি তেমন সরস, ভাবে 

হাদয়ে আসিতে পারে ?. স্র্যদেবতা অথবা গঙ্গা নদী কি তেমন মনোহর 
ভাবে হৃদয়ে স্পর্গিত হয়? প্রতিমার আবির্ভাব চেতনহীন অবস্বব মত্তর। 

ুর্ষে্যর অরির্ভাব. 'মগুলাকার তেঙ্গোময় মার্তগু মাত্র। গন্তানদীর আবি- 

ভাব তরল, তরন্ষিনী নদী মাত্র। এই সকল ব্যবহারিক অচেতন অবয়ব 

কি সাধকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কতার্থ করে? না, তত্রাবিভূতি 
ভগবান নিরাকার, চৈতন্যমন্থব ও করুণাময় রূপে সাধকের হৃদয়ে  অধি- 

চিত হুন?. প্রতিমা, অবতার ও স্ধর্াদি ষে কোন উপাধির অবলগ্বনে 
সাধক উপাসনা করুন, উপাসনা ঈশ্বরেরই ; সাধকের দৃষ্টিতে সকল 
উপাধিতেই ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। সুতরাং সাঁধক সেই আবির্ভাবেরই 
পুজ। করিয়া! থাকেন, উপাধির নহে। প্রকৃত কথ! এই যে, সদাকালই সকল 
পদার্থে ও সকল জীবে ঈশ্বরের আবির্ভাব আছে । কেবল সেই সমস্ত আবি- 
ভাবেই যে নরহদয় মোহিত হক্স এমত নহে। মানবের স্বীয় হৃদয়ে থে 
পরমাতমা বিরাজিত আছেন, অচঞ্চল ধীরচিত্ের সেই দিকে একনিষ্ঠা” বুদ্ধি 
হুইরা থাকে পরক্রন্মের বস্ত-তন্ত্র-জ্ঞানের অভাবে সেই বুদ্ধি বহির্জগতে 
প্রেরিত হইয়া পদার্থ, গুণ, শক্তি ও জীব প্রভৃতি উপ্ণধি বিশেষে সেই প্রাণ- 
জখার চরণ বন্দন করে। তাহ] হুর্য্যমণ্ডলে জগত প্রসবিত1 পরম দেবতাকে 

প্রকাশ করে । পর্বতে, নদীতে, বৃক্ষবিশেষে ও নরবিশেষে তাহাকে দেখা- 

ইলা, দ্েয়। পবিত্র দেবমন্দিরে প্রতিমাতে তাহাকে প্রকাশ করে এবং 
সর্বপ্রকার অঙ্চন। কালে তাহার সন্গুথে মস্তক অবনত করিয়া দেয় মানব 

বীর জ্ঞানানুসারে স্বীয় হৃদয়েরই উত্তেজনায় দেতা অবতার বা নরবিশেষে 
ভগরানের পুজা করিয়! খাকেন। কিন্ত হৃদয়ে ভর্ক প্রবেশ করিলে সক লই 

শূন্য ও অনীশ্বর বোধ হয় । হেতুবাদ-লোশী পুরুষ অহৈতুকী বৈষ্তবী মতি. 
ধারণে অক্ষম হয়েন। সুতরাৎধ। তাদৃশ চঞ্চলচিত্ত জনের হৃদয়ে তখন ই 

পরামর্শ উপস্থিত হয়, যে; পরমেস্বরকে স্বরূপত উপাসনা করাই, বিধেয় 1. 
কিন্ত . আক্ষেপের .বিষর এই যে, কেবল ত্রহ্মভ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রীতিত্েই রী 
স্বরূপ -.রসবৎ প্রতিঠিত। সেই জ্ঞান ও ভক্তি তর্কেতে, প্রাপনীয় নহে। রী 

_“নৈবাতর্কেণমতিরাপনেয়া”। সেই. মতির অজ্ঞাবে, স্বরূপ দর্শন অসভুব।' 

অতএব হেতুবাদে বিমূঢ় পুরুষ ক্বরূপত 'পরমেশ্বরের পুজার পরিবর্তে শ্দা 
ঈশ্বর. নামের উপযাচক হন। . সেই উপযাচকতা যত্ত অভিমানে তত হবে 
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প্রতিষ্ঠিত নহে।' হৃদয়হীন পুরুষ তর্ক সহকারে উপাধি প্নেতি নেতি” পুর্ধ্বক 
ঈশ্বরকে রচনা করেন। সহৃদয় সাধু সেই রসন্বরূপকে লাভ করিয়া সতর্কে 

দনেতি নেতি” বলেন না, কিন্তু ব্যবহারিক দেবতা, অবতার ও প্রতিম! 

প্রভৃতি আশ্রয় পুর্বক তৎ্সারভূ্ত ভূতাতীত ভগবানকে লাভ করেন। 

তাহাতে তাহার সম্বন্ধে দেবত! প্রভৃতি আপন! আপনি**নেতি নেতি”” হয়। 

কেন ন! তীহাঁর জ্ঞান ও প্রেম উপাধির -উপযাচক নহে । তাহা উপাঁধেয় 

স্বরূপ রসেরই প্রার্থী । মধুলোভী ভূক্ষ যেমন কমলের কমনীয় কাস্তিতে 
্রান্ত হয়ন1_-কেবল মধু লীভই তাহার উদ্দেশ্য--সেই মকরন্দ লাভ হইলে 

সে যেমন স্বভাঁবত কমলকে ত্যাগ করে; ভগবৎ-পদ-পন্থজ বিগলিত সুধা- 

লাভ করিলে ভগবতভক্ত ভাগ্যবানের নিকটে উপাধি স্বরূপ দেব, অবতার ও 

গ্রতিমাদির বাহ্যভীব সেইরূপ স্বভাবত পরিত্যক্ত হয়। নতুবা তৎসর্ধত্রে 

ভগবানের পবিভ্রাবির্ভীব সন্তে তিনি কোন্ বুদ্ধিতে সে সমস্ত ত্যাগ করিবেন? 
একথার সংক্ষেপ-ভ1ৎপর্ধ্য এই যে, অলি যদি পুষ্পকে ত্যাগ করে তবে তাহার 

যেমন'"মধুলোভ তৃপ্ত হয় ন।, দেহকে বিদীয় করিয়! দিলে যেমন দেহীর উপ.. 

লব্ধি হয় না, বস্তকে বা পদার্থকে পরিহার করিলে যেমন শক্তি ও গুণ ধারণ! 

করা যায় না, সেইরূপ ভগবানকে পুজা করার জাজল্যমান অবল্ঘন স্বরূপ 

দেবত1 ও কাহাদিগের প্রতিষ্টিত প্রতিমা সকল পরিত্যাগ করিলে তত্রা- 

বিভূতি ভগবানকেও প্রত্যাখ্যান করা, হয়। ঈশ্বরাবির্ভীবের সহিত দেবতা, 

প্রতিমা বা অবতার বিশেষের সামানাধিকরণ্য বশত তৎসমুদ্য় গৌণকল্ে 
লক্ষণাপ্রয়োগে ঈর্বর বলিয়া পুছিত হন। অতএব প্রাতিমা-পূজা, হুর্ষ্যের পুজা, 
রামকৃষ্ণাদির পূজা বলিলেই ভগবানের পৃজ। বুঝিতে হইবে । নতুবা মুস্তিতে, 

সূর্য্য, অথব। রামক্কষ্ণাদির মায়িক সশ্নেহেসে পুজার উদ্দেশ্য নহে ।. যদি 

মানব স্বয়ং মায়াশুন্য হন, অর্থবৎ প্রক্ৃতিজনিক্ত ভেদজ্ঞান হইতে. উদ্ধার 

পান, তাহা হলে তাহার সেই জীবন্ুক্তাবস্থায় দেব্ভাদি পদার্থ নির্বিশেষে 

সমদর্শিতা ৪ উপাবিপরিত্যক্ত অছয়-ত্রহ্মজ্ঞান যুগপৎ জন্মিতে . পারে, তার 
শীবস্থায় তাহার দৃষ্টিতে ব্রন্ধা অবধি স্তম্থ পর্য্যত্ত সমস্ত পদার্থ, ্ ্য হইতে 
স্বক্তিব1 পব্যস্ত সমস্ত বস্ত, রাম কৃষঃ অবধি কীট পতঙ্গ পর্য্য্ুমন্ত শরীরী 

এবং দেবালর অবধি গৃহান্ষন পধ্যন্ত সমস্ত স্থান ত্রক্ষময়. হইয়া! যায়. অর 
সমস্ত উপাধি হেয় হইয়া ্রচ্মই হয়েন। কিন্ত ষতদিন তাদৃশ অন্গজান 
ন। জন্মে, ততদিন দেবতা: প্রতিমা ও অধতাঁর বিশেষের ূ অথ 
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সম্বন্ধে ঈশ্বরের উপ্চাসনা স্থাভাঁরিক। তা্ধিকগণের তাদুশ সরল-উপাসনায় 
অধিকার হয়..না। ঈশ্বরৈকনিষ্ট সরল বুদ্ধি যেমন--কু্য্যাদি দেবতা ..ব1 
নর্বিশেষে- অথব1. পদ্দার্থবিশেক্কে-বা প্রতিমধতে ঈশ্বরের আবির্ভাব: সৃষ্টি 

করত ' সামানাক্লিকর€্য ব্শত. আবির্ভাক ও উপধি উভয়কেই “একই ঈশ্বর 
রূপে গ্রহণ করে, সেইরূপ শান্্রও সপুবাধিকারে তাদুশ ভাঁবে: ঈশ্বরকে 
গ্রহণের বিধি দিয়া থাকেন। গীতা -গ্রভৃতি--অনেক শানে তাহার বিস্তর 
প্রমাণ আছে 1 বিহশষত শীস্ত- €করল- এক নিষ্ট! বুদ্ধিরই প্রতিষ্ঠা-স্থান। এই 
রূপ একনিন্ঠা -বুদ্ধিত্তে -দেকত1- ও প্রতিমাদির ব্যপদেশে যেরূপ ঈশ্বর-বর্শন 
সম্তবে, পণ্ডিতীভিমানী ভেদবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তির নামমাত্র ব্রক্ষোপাসমা দ্বার! 

সেরূপ দর্শন. নম্ভবে না। এইরূপ ত্র্থরীক্ধ রস তাদশ ব্যক্তির হৃদস্বে গ্রবেশ 
করে-নাঁ+ 'তাদৃশ- ব্যক্তিরা ঈশ্বরের যেরূপ অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাহা! 
প্রায়ই শ্রবপ-করা অস্তিত্ব, : হেতুবাদ বিরচিত, এবং কেবল লক্ষণী-নিষ্পন্ন। 
তাহ! অঙ্গুভভব-কর? বা. হৃদয়জম-করা অন্যিত্ধ নহে। যর্দি তাহা. হইততবে 

তাহারা অবশ্যই -বুঝিতেন ষে তাহারা যে পরম দেবতাকে হৃদয়ে অনুভব 

করত" নিরঞন-ভাবে উপাসনা করিতে যত্ব পান, সকল প্রকার উপাষন! 
তাছারই উদ্দেশে । নানা নাম. রূপে, নানা অধিকারে :তীহারই পুজা 
হইতেছে 1. সেই. বাঞ্ছাকল্পতরু, জগদ্গুক, চিরকাল শাখা সম্প্রদায়. 
নির্বিশেষে নিজ ভক্তগণের, কামনা পূর্ণ করিয়া আনিতেছ্ছেন। ভীহান্র 

এক্কপ, যদি বুঝিতে টিটি তবে শাস্ত্রেও অশ্রদ্ধা হইত না, কেন ন। তাহাই 

সর্বশাস্ত্রেয্: মীমাংসা । অতএব যিনি প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ, : সর্বপ্রকার 
ঈশ্টরোপাসনাক্স-তাঁহীর যোগ দ্বেওয়া উচিত তিনি- শৈক, শক্ত, বৈধ, 

প্রদ্ৃতি দেরাঁলয়ে সমানভাবে বরহ্মদর্শন করিবেন । হরিসভায় গীত শান্্রপাঠ ও. 

ব্রঙ্গমঘাজের .বেদপাঠ প্রভৃতি বমান-শরন্ধার সহত শুনিবেন এবৎ বৈদিক: 
 স্রা্থ। ও. তান্ত্রিক, করিনা! 'ক্দ সকল- সমান শ্রদ্ধার সহিত, ব্রদ্ষেতে অর্পন রি 

করিকেন:।. তিনি অতেঘ ধ্যান জ্ঞান. ও ভক্তিযোগে ব্রন্ষেতে সমন্বয় পুর্ক, 
 যৈৰিক-ও ত্তাপ্রিক: সন্ধরাবন্দনা্ধি করিবেন। তাদ্ৃশ অস্কুভবশীল, নিষ্কা.. 
| উপাসকই প্রকৃত সাধু। কিন্তু যিনি ব্রহ্ধ হইতে দেবগপকে ভিন্ন মনে: করিয়া, নর 
 ঘোকোগাদনঃ-করেন' তিনি-নামত হিন্দুধর্ঘ পালন করেন বটে, 'কিন্তু'তাহা: 
সেঞঞাচাকাগ আর.বিনি ভারৃশ,ভে বুদ্ধি্থার! দেবগখকে অশ্রন্ধ পুরা, 
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ব্রন্দোপাষনা করেন.তিনি উন্নত জ্ঞানী ব্রাহ্ম বলিয়ণ, আঁপনাঁকে মনে করিতে 

পারেন বটে; কিন্ত আমরা তছৃভয় প্রকার ব্যক্তিকে সাধু বলিতে পারি না। 
তাহারা উভয়েই সন্দিপ্ধচিত্ত, ভেদবাদী তাঞ্িক। তীহাদ্দের উভয়েরই 
মনের নিথুড় উদ্দেশ্য ব্রহ্গেতে থাকিতে পারে, কিন্তু সে উদ্দেশ্যের মর্ম 

তীছারা অনবগত। তীহারা সুদঢ সরল উপাসক নম্তহন। 

একনিষ্ঠা সরল বুদ্ধিরই জয়। সেই উজ্জ্বল হৃদক্স-ব্যাপারের নিকটে 
কিতর্ক উপস্থিত করিবে? এই কথা বলিবে যে ওরূপ করিলে পৌত্ব- 
লিকতা বা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু সেটি তোমার তর্কের 

ফল, ভগবানের জলন্ত বিশ্বাসের; ফল নহে । সরল সাধক ৫স 

কথা গ্রাহ্যও করিবেন না। সরল-্বুদ্ধি সাধু তো যে কোন প্রকারে 
হউক ঈশ্বরকে ডাকিয়া আপনার দিন কিনিয়া লইলেন, কিন্তু হে 
ভাকিক। তুমি কেবল বিদ্যা, বুদ্ধি, তর্ক, সিদ্ধাস্ত, সমাজ সংস্কার ও সভ্যত। 

প্রচার ব্রতেই কালক্ষেপণ করিলে । আমি ইতিপুর্ব্বে বলিয়াছি যে, এইব্ূপ 
সরনুঃউপাসনা কেবল একনিই-বুদ্িসম্পাদদিত নহে, তাহা সর্ধতোভাবে 

শাস্সসন্মরত । শাস্ত্র ঈশ্বরোপাসন। সন্বন্ধে নান! বিচার করিয়া অবশেষে 

সরল-উপাসনারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই নিষিত্ত ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের 
প্রতি মূর্খ ও পণ্ডিতের সমান শ্রদ্ধা । মূর্খলৌকে একনিষ্ঠ সরল বুদ্ধিতে বা 
বিধিনিষ্ঠ হইয়া যেরূপ দেবদেবীর পুজা করে, পণ্ডিতেরা শাক্দৃষ্টিতে 
তাহাতেই যোগ দেন। কারণ তাহারা জানেন বিচারত.সকল উপাসন! 

একই ঈশ্বরে সমন্বিত। আমাদের নবীন ব্রাঙ্গেরা বিশুদ্ধ ঈশ্বরোপাসন! 

প্রচার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন বটে, কিন্ত এত বেশি পরীক্ষা করিয়া 

চপিতেছেন যে, তাহাতে তাহাদের অস্তরে একনিষ্ঠা বুদ্ধি-প্রতিষ্টিত হইতেছে 
না। হয়তে। এইরূপ পরীক্ষাতেই চিরকাল যাইব এবং একবার. যেটিকে 
ফল বলিরা গণ্য হইবে "আরবার, তাহাই পরিত্যক্ত হইবে । ব্রহ্মদর্শনরূপ 

স্থায়ী ফল লাভ করা কঠিন 'হুইয়া-উঠিবে । সমাজ -জজ্জাঙক, আদর্শ নির্বাচনে, 

জাতিত্যাগে ও বন্তৃতার ধূমে তাহার! যত ফল দৃষ্টি করিবেন, প্রকৃত সাধন ও. 

্রন্মদর্শনে তত করিবেন না । ফলত ব্রাঙ্মগণ যেরূপ তর্ক যুক্তি, ও বৈষয়িক 
আড়ম্বরের সহিত চলিতেছেনং তাহাতে তাহাদের মধ্যে. খবিসেব্য রন্মজ্ঞানন 

তত শিক্ষার বিষয় রা নাঃ ছি বি, অন্গজানের অভিমান রে | 
প্রচারিত হইবে |. ১০০8০35863০ সা হক 



_ পর্থত। 

স্থন--_(পুণার পথে) বোরঘ।ট 1 
সময়--অরুণোদয়। 

১ 

পাষাণ! স্ছোমার পানে স্থাপিলে নয়ন, 

বুঝি এই জীবনের মমতা কেমন, 

বুঝি এই জীবনের কঠোর সাধনা, 
বুঝি আনন্দের কিবা মধুর ধারণ] । 

কালের প্রবাহ হ'তে 

ভানি প্রতিকূল বাঁতে, 

গুটিকত পগহারা তরঙ্গ মতন 
উর্ধদৃষ্টে কালগর্ভ কর অন্বেষণ ।. 
হৃদয় খুলিয়! বিশ্ব হাসে চারিধার, 

তুমি মধ্যে ফাড়াইয়া শব স্ত পাকার । 

তথাপি হৃদয় প'রে ্ 

তরুলত। আছ ধরে, 

শুদ্ধ হ্দিতল তব, তথাপি বিদারি 
ঢাঁলিছ তববনি বক্ষে সুশীতল বারি। 
অসংখ্য প্রাণীর এই ধারাজল প্রাণ 

জীবনের ধন্মগুরু তুমিছে পাষাণ! 

দেখছে নত্বন তুলি আছে আখি যার! .. 
বিরাট--বিশাল ওই মৃত্তি মমতার! 

কু থখ ছু হ'তে সরায়ে নয়ন, ... 7. 



পর্বত 1 ৩৩৫" 

ভূক্তলে কঠিন যাহা, 

হৃদয়ে জড়ায়ে তাহা, 
প্রসারিয়া শৃন্যমর্ত্য--বিশাল ভূবন, 
পরহিত-ব্রতে রত অনত্ত জীবন | 
নাহি উপভোগ সাঁধ__উদাসীন রেশ ও 

ধ্যমের স্ত.প--নাই ইন্ড্রিয়ের লেশ; 

আত্মদদানে ব্যক্ত প্রাণ, 

আত্মদানে ব্যক্ত জ্ঞান, 

আইন মানব ত্যজি পাগ্ডডিত্যের ভাণ ! 

আইস সন্যাসী ত্যজি স্বার্থপর ধ্যান । 

গিরি পদতলে আসি কর দরশন 

কি গভীর ব্রত তার, সন্ন্যাস-ীবন। 

৮৩, 

হৃদয় শ্বশানে মম রে উদাস প্রাণ! 

তুমিওত আজ এই কঠিন পাষাণ ;. 
বিদীর্ণ__বিকৃত-_-এই হৃদয় প্রাস্তরে, 

তুমিওত দীড়াইয়া উর্দৃষ্টি ক'রে ; 
তোমার ত চারি পাশে 

সার অমনি হাসে, 

প্রলয়-মথিত মম অতীত জীবন, 

তুমি তার পথভ্রাস্ত তরক্্ ভীষণু ; 

তুমিওত শুন্য মর্ত্য ধরি প্রসারিত 

স্তপাকার শবমৃত্তি সদৃশ পতিত। 

5 ওই ভূধরের মত 

করি বক্ষ বিদারিত 

ক্ষত নখ দুখ তব করি, পরিহার 

কেন মাহি ধর তুলি হৃদয়ে সংসার? রঃ 

কঠিন প্রস্তরময় অস্ত্র বিদারি 
: ছষিত সংসারে কেন নারি কানন 
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যে বিপুল স্থানব্যাপি যদ্্রণা তোমার, 

অনায়াসে রবে তথ! অনন্ত সংসার; 

(এই পিপাসার যদি পিপাসাই সার, 
ঘন্্রণার পর যদি যন্ত্রণ। তোমার, 

যদিরে মরুর পাশে 

কেবপ মরুই ভাসে, 

যেই মরীচিক1 তার ছিল স্থুশোভিত, 
পরিণামে তাও যদি হ'ল অস্তহ্থিত, 
অথবা পশ্চাতে তব অনজ্ত প্রমাণ 

শ্বশানের পরে'যদি কেবলি শ্মশান, 

যেই চিতা উজলিত, 
তাও যদি নির্বাপিতঃ . 

তবে কোন্ অভিলাষে রে অবোধ প্রাণ 

সেই যন্ত্রণায় বক্ষে কর স্থান দান! 

সম্মুখে আনন্দ মুগ্তি দাড়ায়ে পাষাণ 
লহ জীবনের দীক্ষা আজ তার স্থান।; 

টা 1৫... 

ভীম প্রভঞ্জনে মূলমহ উৎপাটিত, 
ভূধর সাগর! গর্ভে হ্হীয়া পতিত) 

উন্মত্ত তরঙ্গ শোতে উলটি' পালটি, 
অতল সুলিল গর্ভ ধরিয়া! সাপটি, 

তুলি শির. ধীরে ধীরে 
যথা চতুদ্দিক হেরে__ 

সংসার! প্রবাহগর্ভে তেমতি তোমার! 
তোমারি তরঙ্গ ধরি এপ্রাণ আমার 
ধীরে ধীরে তুলি শির বারেক ফিরিয়া! 
সংসারের পানে আজ দেখিবে চাহিয়!) 

কর বেগ সন্বরণড, 
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হারায়েছি হৃদয়ের সকলি আমার, 

হৃতসর্ধন্থেরে দয়া'কর একবার, 

ছুরাশ! দিয়াছি ফেলি উরস চিরিয়া। 

সংসারে রাখিব আজ হৃদয়ে ধরিয়া। 

| ৬ 

জড় জগতের জীব কঠিন প্রস্তরে, 

জীবন ধরিয়া! যদি আনন্দে বিহরে, 

নর জগতের প্রাণী তোমরা কি তবে 

এ পাষণ বক্ষে মম অস্খেতে রবে | 

বিনইঈ মানব জ্ঞানে 

হেরিয়া আমার পানে, 

সরিয়! দাঁড়াও কেন ফিরায়ে নয়ন, 

একবার এ হৃদয় কর দরশন ; 

যেই মোহস্বপ্নে প্রাণ ছিল অভিভূত, 
স্থির লক্ষ্য করি যাহা! সুদীর্ঘ-শতীত, 

উন্মত্ত আবেগে প্রাণ 

ছুটে ছিল অবিশ্রাম 

স্পথ কুপথ নাহি করিয়া বিচার, 

ভাঙিয়াছে সেই স্বপ্ন নয়নে আমার । 

মাত! ভ্রান্ত! ভগ্রী ভার্য্য1 তনয়-সংসার ! 

এস আজ একবার হৃদয়ে আমার। 
| | ঁ 

পাষাণ ! তোমার মত প্রফুর বদীনে, 

 হেরিচ্তে কি পারিবানা আমি এভৃবনে-?. 

_ অমনি করিয়া কভু আনন্দে হাসিয়া. 

ূ টাড়াতে কিপারিব না'আলোকে ভাসিয়া? ৫০8 

| অমনি আপনা ভুলে, | | 

সখসারে, বয়ে দুলে. রে 

ঠা হি প্রাণের অঙ্গে মায়ার বন্ধনে, 

রা নারির কি নিরখিতে- উর নয়লে?. 
তু. 
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ঘণাই পরিশাগ হবে কি আমার র্ রর | 

হ'ৰে নাকি পুন হদে আনন্দ সঞ্চার ? 

যাহ! লয়ে তুমি স্থখী, 

সে ত সকলই দেখি, 

চৌদিকে হৃদয় খুলি বিরাজে আমার, 
মায়া দয়া পিপাসান্ত মধুর সংসার । 

জীবনের ধর্ম গুরু তুমি হে পাষাণ! 

দেহ শিথাইয়! মোরে তোমার ও জ্ঞান । 

বুদ্ধিবধ ব জ্ঞানকাণ। । 
. পঞ্চশিখা নামক জনৈক মুনি ধীরম্বভাব শিষ্যদিগকে ভানোপদেশ 

করিতেছেন। | 
4৫ ও : . না নীনিকিনাডি রী ৯৯ দুরে এ যে একটি স্থাঁধু (মুড্োগাঁচ্ছ) দেখিতেছ, এক সময় উহার নিকট 

আমরা চারি জন.ব্যক্তি চারি প্রকার বুদ লাভ করিয়াছিলাম। আমি, শৈব্য, 
দাণ্ডিনারন ও হাক্তিনীরন+-আমর! চারি জনে একদা এই স্থান দিয় বাঁঈতে 

ছিলাম, দূর হইতে উহা দেখিয়া আধাদের তিন জনের সংশয় হুইল, 

উহা কি স্থাণ,? না একটা মানুষ ? পরে হান্ডিনায়নের জ্ঞান সংশয়েই শরান 

খাকিল, তাহার মনে কোন. প্রকার তর্কোদ্রেক হইল, না; তিন অন 

২ স্াসেই আপন গত্তব্য গ্রদ্দেশে চলিয়া গেলেন। দাণ্ডিদায়ন অনে ন্কক্ষণ 

7 |  সংশিত থা র নিকটবর্তী হইয়া সং সঞ্ধাত সংশয়, বিদুরিত করি, লাম | তাহা 

- ভাবিলেন, অনেক চেষ্টা করিলেন, তথাপি তিনি সংশয়চ্ছেদে সমর্থ হ হলেন 

না, অবশেষে তিনি অশক্য বিবেচনা করিয়া চলিয়া গেলেন। শৈহো 
বলিলেন, উহা যাহা হত্ব হউক, আমি উহাতে সংশয় স্থাপন করিতে ঠাহি, 

-. না, পরীক্ষা করিতে ও ইচ্ছা করি ন?) উঠার তথ্য কি তাহ] আমি জানিতে 

ইচ্ছুক নহি। যাহা হয় হউক, আমি, উহার জন্য কার্য ক্ষতি করিব নাঃ 

: ; এই রূপে তিনিও উক্ত প্রকার সন্তোষ 'লইয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্ত আথি, 

টা 
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আরেঃহণ করিলাম, তাহার .ফল, পত্র, পুষ্প, সমস্তই' টু 

তাহাতে যে পক্ষী ছিল, সে গুলিকেও দেখিলাম । অতএব বহে শিষ্য! 
সকল মন্গুষ্যের সমান বুদ্ধিশক্তি নাই, বুঝিবার বুঝাইবার, ক্ষমতা নাই, 
ইহা! কথিত উদ্বাহুরণের দ্বার! বুঝিয়া লও । 

বিপর্য্যস্ব, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি,-প্রধান কল্পে এই চারি প্রকার বুদ্ধি 

ভেদ আছে, ইহ অবধারণ কর। সংশয় (ঠিক না বুঝা) ও অজ্ঞান (আদৌ 

না বুঝা) বিপধ্যর (বিপরীত বুদ্ধি) মধ্যে গণ্য । বুঝিতে না পারা,এবং 
সংশয় হঈলে তাহার উচ্ছেদ করিতে না পারা, অশন্তির অস্তঃপাঁতী। একটু 
কঠিন দেখিলে, ছুরূহ দেখিলে, ভাহাঁতে প্রয়োজন নাই ভাবিয়া সন্তুষ্ট 
থাকা অথবা বুঝিবার অযোগ্য ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাক! বুদ্ধির তুষ্টি নামক 

অবস্থা, ইহা অবধীরণ করিবে । এই তুষ্টি-নামক বুদ্ধি আলস্যের জননী, 
ইহা বর্তমান থাকিতে মঙ্গলের জাশা নাই । যে. কোন. ছুষ্রতক্য বা 

ছুবিজ্ঞেয় বস্ত থাকুক, সন্দি্ধ বা 1 বিকল্সিত অর্থ হউক, বুদ্ধি যখন তাহ] তন্ন 

তন্ন করিয়া বুঝিয়া লঈতে সক্ষম হইবে, তখনই তাহা সিদ্ধি অবস্থায় আপি- 
য়াছে, উহা অবধারণ করিবে । এই সিদ্ধিনামক বুদ্ধিই লৌকিক ও পার- 
লৌকিক বস্তৃতত্ব বুঝিবার প্রধান উপকরণ । 

যে বিপর্যয়-বুদ্ধির কথা বলিলাম, তাহ! ৫ পাঁচ প্রকার । যে অশক্তির 

কথা বলিলাম, তাহ! ২৮ আটাশ প্রকার। তুষ্টি-নামক বুদ্ধি ৯ প্রকার এবং 

সিদ্ধি-বুদ্ধিও ৮ জাঁট প্রকার মাছে,। আজ তোমাদিগকে আমি ২৮ প্রকার 
অশক্তির কথা বলিব, ইহা বুঝিতে পারিলে ক্রমে অন্যগুলিও -বর্ণন 

করিব । | ফর 

মনুব্যের ১১ এগারটি ঈত্জিয় আছে। তাহাদের দোষে, তাহাদের 

বিকলতায়, তাহাদের অসম্পূর্ণতীয়, স্করণ স্বাঁধি বুদ্ধির স্করপত্ব প্রতিবন্ধ' 

থাকে। অর্থাৎ স্ষরিত হইতে পারে না। স্করণশক্তি থাকিতেও বুদ্ধি যে 
ক্ষরিত হইতে পারে না, উহ! কেবল একাদশ প্রকার ইঞ্জিয়ের দৌষেই পায়ে 
না | ইহ! দেখিয়া! আমরা ইক্দ্িয়কৃত বুদ্ধিবধ (বুদ্ধি, বিনাশ), ১১ প্রকার, ইহা 

নির্ণয় করি। . এতত্তিগ আর ১৭ সগুদশ প্রকার বুদ্ধিবধ আছে; তাহা বর 
নিজদোষে বা নিজ আশ্রয়ের (মস্তিক্ষের) দৌষে উৎপন্ন হর থাকে! 1 ৭ 

| বাধিখ্য, পা শ্রেত্রকৃত বুদ্ধিবধ রি 

শ্রবণন্দিয় ্া শ্রোজ্রবন্ত্র নিকদ্ধ হইলে ১. বিনষ্ট রঃ লে 
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শ্রহণশ্রত্কি- থাকে না, বধ হয়, ইহা বিদিত আছে । কিন্তুশ্রবণ- 
যস্ত্রের অপূর্ণতা হেতু বুদ্ধির যেকুক্ম অংশের ক্ষতি হয়, তাহা! তোমরা 
সহসা অর্থাৎ গ্রণিধান না করিয়া বুঝিতে পারিবে না । তোমরা কি 

স্থির ক্রিয়] ' রাখিয়াছ যে» সকল ব্যক্তিই সমান শুনিতে পায়? তাহা 
পায় না। পাইলে; 'তাল-কাণা ও স্ুর-কাণা লোক থাকিত না। এমন 
নেক ব্যক্তি আছে, শতবর্ষ চেষ্টা করিলেও তাহাদের 'তালরোধ 

ও স্ুরবৌধ হয় না। কেন হয় না? না তাহাদের কাণ ভাল নহে, 
ফাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় 'জন্পূর্ণ নহে । তাহাদের শ্রোত্রযন্ত্ন্ছ শবাবছা। 

শিরার সকলগুলি সমান নহে, কিংবা কোঁন কোন শিরার অভাব জাঁছে, 

অথবা কোন কোন শিরার ক্ষতি হইয়াছে । তাই তাহার 'ধ্বনিভেদ 

বাশের ুক্তম তাঁরতম্য বুঝিতে বাঁ গ্রহণ করিতে অক্ষম। সেইজন্যই' 
তাহারা হয় তালকাণা না হয় স্থরকাণা। বাধিষ্য হইলে দেহ্যাত্রা 
নির্বাহের কষ্ট হয়, সুতরাং লোক সকল বাধির্ধ্য নিবারণের চেষ্টা করে, 
কিন্ত ধ্বনিভেদ ন। বুবিলে দেহ যীত্র। চলে, তই তখহাণর চিক্িৎসাদি.করে 
না। ফল, কাণ ভাল করিবারও উপায় আছে এবং কাণ ভাল না থাক্লিলে 

যে বুদ্ধির ক্ষতি হয়, তাহাও নির্নীত আছে। 
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রসগ্রাহছক ইন্র্িয় জিহ্বা । তাহার দোষ থাকিলে, অপূর্ণতা থাকিলে, 
আপার্সিহ্বিক1 নামক বুদ্ধিবিঘাত হুইয্া থাকে । এরূপ অনেক ব্যক্তি আছে, 

ফাহাদেরআম্বাদ বোধ অতি অল্প। স্বাদগ্রহণ শন্ভি সকলের সমান, একপ 

মনোভাব, এন্প বিশ্বাস, পরিত্যাগ কর। এ ফলটিতে তুমি যে পরিমাণ 
ৰা. প্রকার আস্বাদ পাইবে, আমি হয়ত ঠিক্ সেইরূপ আস্বার্দ. পাব, 
না। €লাক সকল মোটাধুটি কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি ছয়টি 'রস জ্ঞানগম্য 
করিতে পারে বটে; কিন্তু তাহাদের হুস্কা প্রভেদ আয়ত্ত করিতে সকলে ষমান- 
রূপে পানে ন!। সর্বসমেত ৬৩ প্রকার রস আছে, কিন্ত দকলে তাহা বোধগম্য রর 

করিতে পাঁরে না। এই জন্যই: বলিতেছিঃ রসনেন্দ্রিয়ের বৈগুণ্য -বশতও 

বুদ্ধিবধ হয়, বুদ্ধির ক্ষতি হয়, স্থতরাং রঙ. কাণা লোকের ন্যায় রস-কাঁণা . 

লোকও আছে। 'রসবাহী শিরা এককালে নষ্ট হইলে সম্পূর্ণ ্ ূপেই রসবুদ্ধির 
বধ, হয়, আর মৎকিক্ বৈগুপ্য থাকিলে অপদিহিকা বা. আাষান্য 
রস-কাঁণ! বলিয়। গণ্য হয়, ইহা সুক্সদশী মুনিগণের উপদোশ.। মি 
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১: ম্বাণপাক ও অজিত্রতা 
ভ্াণেন্দ্িয়ের দোষে, বৈগুণ্য বশত, অথবা অপূর্ণতা! হেতু গন্ধবিষয়ক 

জানের বা বুদ্ধির অল্পাধিক্য ও ক্ষতি হইয়া থাকে । রোগবশত কাহাঁর 

কাহার স্রাণশক্তি এককালে নষ্ট হইয়। যায়। তাহার! কোন প্রকার গন্ধ 
বুঝিতে পারে না। তাহাদের বুদ্ধি দ্বাণেন্দ্রিয়ের অত্যন্ ব্যাপার প্রকাশ 
ক্কবরিতেও পারে ন। সেরূপ প্বাপ বধের নাম অজিত্রতা এবং সেরূপ শ্রাণ- 

নাশের নাম ভ্রীণ-পাঁক। কিন্ত ভ্ৰাণ-যন্ত্রের, গন্ধবাহী শিরায়, অসম্পূর্ণতা দোষে 
সখব1 অন্য কোন দৌষে কেহ কেহ গন্ধ জমূহের হুক্ম তারতম্য বুঝিতে 

পারেন না। ইচ্ছার নিদর্শন অনেক সময়েই স্ুগ্রাপ্য । 

বাখিন্ড্রিয় ও যুকত্ব। ূ 
মুক অর্থাৎ বৌবা। বাক্যান্ত্রের দৌষেই মান্ুষ বোবা হয়, ইহ কাহারও 

অবিদিত নাই। যাহার] বোবা নহে, ফাহাদের বাক্যন্ত্র আছে, মনে করিও 

না যে)তাহারা সকলেই সমান বলিতে পারে, সকলেই সমান শব্দ উচ্চারণ 
করিতে পরে ।বাকযন্ধ্ধের তারতম্য থকছে প্রত্যেক ব্যক্তিবই বাঁক্য অসমান । 

বাগিন্দভ্িয়ের অভাব হইলে বুদ্ধির সমূহ ক্ষতি,বৈগুণ্য থাকিলে অত্যন্ন ক্ষতি। 
ফল, বাঁগিন্দ্িয় কৃত অশক্তি বা বুদ্ধিবধ থাকিলে, তন্বারা লৌকিক পাঁর- 
লৌকি সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। 

ত্বকৃকৃত জড়ত! বা ত্বকৃকৃত স্পর্শবধ | 
পক্ষাঘাত হইলে, কুষ্টবিশেষ জন্মিলে, ত্বক্ নষ্ট হহীয়া যায়, অথব| 

ত্বকের স্পর্শ গ্রহণ শক্তি লুগ্ত হুইরা যায়, ইহাও তোমরা! দেখিয়াছ। কিন্ত 
ত্বক্যন্ত্রের বৈগুণ্য বা অসম্পূর্ণত! হইতে ষে ম্পর্শভেদজ্ঞান লুপ্ত থাকে, তাহ! 

বোধ হয় তোমরা পরীক্ষা! করিয়া দেখ নাই।, স্পর্শশক্তি সকলের সমান 
_ নহে, ইহা কি তোমরা জান? যদি না জান-ত" ক্রমে জানিবার চেষ্টা কর,॥ 
দেখিতে পাইবে যে,একজন হয়ত আদৌ অন্ুষণশীত স্পর্শ বুঝে না, অন্যজন 
হয়-ত তাহা উত্তমরূপ বুঝি। স্পর্শ শক্তির সম্পূর্ণ অভাব না হইলে, 

, যৎকিবি অভাবে, দেহ্যাত্া চলিয়া যায় বলির সুক্ম স্পর্শবিজ্ঞান লাভের. 
জন্য কেহ বিশেষ ঘন্ব করে না। কিন্ত দিবা পর্শাকুভবের ও শক পার্শীনুভবের রা 
ছন্য পৃথক, পৃথক উপায় 'আছে, সে সকল অ্ভীর প্রয়োজনীয় জানিবে। রা 
. তাঁলকাণা সথরকাণার ন্যায় পরসকাণা হই ধাকা বিনার ৃ নি ।শপর্শকাগ। 

[ও লোক কোন ক্রমেই অন্রাস্ত নহে। 
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চক্ষুঃ কৃত আন্ধা বা চক্ষুঃকৃত হি |. 

চক্ষু দেখিতে ভাল হইলে কি হইবে এমন যেআকর্ণ বিশ্রাস্ত নেত্র, 

সেও অনেক সময়ে অনেক প্রকার রূপ বা রঙ দেখিতে বা গ্রহণ করিতে 

অক্ষম। তোমরা কি মনে কর যে, সকলেই সমান দেখে ? তাহা দেখে না। 

কেহ নিকটস্থ বস্তকে ছুরস্থ দেখে, কেহ বা ছুরস্থ বস্তাকে আপনার চক্ষুর উপর 

জ্ঞান করে। কেহ বা বর্ণের বাঁরডের তারতম্য বুঝিতে পারে না, কেহ ব! 

এক রঙে অন্য রঙ দেখে, কেহ বা কোন একটি রঙ আদৌ দেখিতে পায় ন1। 
এরূপ রউকীণা (0010 0110) লোক অনেক সময়েই বিভ্রাট ঘটাইয় 

থাকে। | 

মহাভারতে একটি গল্প আছে। তাহার সংক্ষেপ অনুবাদ এই ষে, 

কশ্যপ-পত্ী কদ্র ও বিনা, এই উভয় সপত্বীর মধ্যে ইন্জের উচচৈঃশ্রবা 

নামক অশ্বের বর্ণ বা রঙ লইয়া একদা বিতর্ক হ্য্াছিল। কক্র জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ভগিনি ! বলদেখি, এ যে অশ্বট আসিতেছে, উঠার বউ কি! 

_অনস্তর বিনত1 দেখিলেন, শাদা এবং কদর দেখিলেন, কাল । বিনতা বলিলেন, 

শাদা এবং ক্র বলিলেন, কাল । কদ্রর ন্যায় এখনও অনেক লোক শাদাকে 

কাল অথবা লালকে কাল দেখে, কিন্ত তাহারা ধরা পড়ে না। (শুনিয়াছি, 

এই বিষয়ের তথ্য লইয়া! আজ কাল মহা আন্দোলন হইতেছে,এ সম্বন্ধে অনেক 

পুস্তক লেখাও হইততিছে এবং রেলওমে প্রসাদাৎ আজ কাল নাকি অনেক 

রঙ কাণ! (0০1০7-1053) লোক ধরা পড়িতেছে। আজকাল যেমন রঙ 

 কাণ| লোক ধরা পড়িতেছে, এইরূপ যদি দুই একট! জ্ঞান কাণা লোক ধর1 .. 

 পড়িত, তাহা হইলে আমরাও বাচ্তাম, ধম বাচিতেন 1) * 
রইল পরী পপ পপ ধা? চপ সস ৮৮৮০ পা পবা 

* রঙকাণ। মানুষ আছে, ইহা নাকি পূর্বে কেহ জাঁনিত না! আজ 

*কালকার ইংরাজ পণ্ডিত্রোষ্ঈ নাকি জানিতে পারিয়াছেন ! মাক্স মুলার... 
সাহেব, ২১ খানা খগ্থেদ মংঠিতার মধ্যে ১ খানা মাত্র সংহিতা দেখিয়া, স্থির... 

করিয়াছেন বে, অতি আদিম কালে নীল রঙ ছিল না, অথবা লোকের নীল... 
ব্লঙ দেখিতে পাইত না। তিন নাকি ধপ্বেদের মধো “্নীল'। শব্দের উল্লেখ, নু 

দেখিতে পান নাই, তাই, তিনি কথা ”বলেন। “নীল রঙ. ছিল" না) 
এ কথা! মন্বীকাধ্য ; কাঁজে কার্টজই “নীল রঙ ছিল” ঠা ্ বী কার্য্য। নীল 

রডের বোধক কোন কথা ছিল কি না তাহা আলোচ্য বটে ) কিন্তু, এ প্রবন্ধে: 
তাহার আলোচনা করা অযুক্ত।. খাহাই- হউক, প্রবন্ধাস্তরে আমরা 
বিষয়টির পর্য্যালোচনা করিব, অনুসন্ধান করিব, এরূপ ইচ্ছা খাকিল। ..... 

ভিসি জাত ১ তা শিপিপাপলপ্ত ০৯ ০ ্ ৮৭ পশমী ও পিপিপি এ এপএপপপখিস 
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চক্ষুন্থ ব্ূপবাহী শিরা প্রশিরার জর বশত বর্ণাবিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞানের 
অভাব হর, ইহ| শারীরশান্ত্রবিৎ পিছের ও যোগীরা জ্ঞাত। তাহার! 

আঁরও বলেন যে, ওধষ্ধবিশেষ প্রয়োগের দ্বারা সে সকল দোষ উপশান্ত 

হইয়া থাকে, যোগ-ক্রিয় প্রভাবেও হইর1 থকে । যাঁহাই হউক, নেত্রযন্ত্রের 

অপূর্ণতা দোষেই হউক, আর অন্য কোন নৈগুণ্যবশ তই**হউক, বুদ্ধির ক্ষতি 
হয়, ইহা অত্যন্ন ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যার । অতএব, বুদ্ধির চক্ষুঃকৃত 
অশক্ভি থাকিলে, অথবা চক্ষুঃক্ত বুদ্ধিবিঘাত থাকিলে, ভাদৃশ ব্যক্তির 
দ্বারা বর্ণতর্থ্য আবিষ্কারের বিশেষ বাধা থাকে । | 

মনঃকু » বুদ্ধিবধ বা মণের পক্ষাঘাত | 

এইটিই বিশেষ গুরুতর কথা। মনের দোষেই বুদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যত্যয় 

ও জন্পূর্ণ বিনাশ হইয়া! থাকে । মনের বৈগুণ্য হইতেই লোক উন্মাদ হয়, 
তাহাও অসংখ্য প্রকার। অতএব মনের অশক্তি, মনের দ্বার! বুদ্ধিবধঃ এবং 

মনের পক্ষাঘাত বুঝাঈবার জন্য পি এক অবসর নির্ধারণ করা আবশ্যক । * 

শ্রীরের পক্ষাথাতের ন্যায়, উন্দ্রিয়ের পক্ষাঘাতের ন্যায়, মনেরও পক্ষাঘাত 

আছে, (পাক্ষিক অর্থাৎ আংশিক অপূর্ণতা বা জঙ্গবিকলতা আছে), সংসারী 

উন্মত্ত লোকে তাহা! জানে না, জাঁনে ন। বলিয়াই ইহলোক পরলোক উভগ্ব 

(লোকেই বঞ্চিত হুয়। অনঃকৃত বুদ্ধিবধ হইলে, উন্মাদ হইলে, লোকে তাহার 

নিরাকরণার্থ চিকিৎসা করে, কিন্তু পক্ষাধাত হইলে, আংশিক বৈগুণ্য হইলে, 

তাহার পূরণার্থ কেহ যত করে না। ফল, মনঃপক্ষাঘাতের উত্তমরূপ ওঁষধ 

আছে। ত্রহ্গচর্ধয, গুরুকুলবাঁস, হবিষান্ন ভোজন, ইন্দ্রিয় সংযম, ইত্যাদি 
নেক স্ুপথ্যও নির্দিষ্ট আছে। এ সকল কথা মন্য এক সময়ে বুঝা 

ই দিব। | | 

এত গেল জ্ঞানেক্ত্রিয়-কত ুদ্ধিবধের কথা? পার কশ্েক্ত্িয় কত চা 

বুদ্ধিবধ বুদ্ধির ক্ষতি) ও হইয়া থাকে। হস্তের অভাবে ও হত্তের দোষে, 
পদের অভাবে ও পদের বৈগুণ্য, পাযুর বিনাশে ও পায়ু বিকলতায়, ২ ও 

উপস্থে্র বিনাশে ও উপস্ের বৈকল্যে মরে পরন্ঠার চি বা মর সি 

ক্ষতি হ্ইয়া থাকে।, নয 
2০ 

তথ কি শান 
এন প্রবন্ধে বর্ণন করিব... নারে | চা 
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এ সকল দোষ থাকায়, করণ কৈবল্য থাকায়, পখোখী, ম্থয্যেরা প্রায় 
শহঃই জ্ঞান- কাণা হয়। প্রক্কত জ্ঞান কি তাহা তাহার! চিনিতে! পারে না।, 

_অততীন্রিয়তত্বের কথা দুরে থাকুক, ইন্রিয়গমা স্থল পদার্ঘও তাহারা বধধার্ঘরূপে 
আত্মন্ করিতে গারে না। তাহারা যখন অতি যৎসামান্য রেণু তত্ব বুঝিতে 
অক্ষম: তখন যে তাহারা ধন্মতত্ব ও ঈশ্বর তব্ব ঠিক বুঝিবে, ইহা আমরা 
স্বীকার. করি না। অসংস্ৃতাত্বা, রা ও বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির: 

 ধর্্পিপাসা থাকিলেও থাকিতে পারে ; কিন্ত তাহারা আপনাদের সেই অপূর্ণ- 

বুদ্ধির সাহায্যে ধর্্তত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া একে আর করিয়া তুলে। হয়ত, 

কেহ নীতিকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করে, কেহ বা বৃত্তিসামঞ্জস্যকেই ধর্ম 
বলিয়া বর্ণন করে, কেহ বা সমঞ্চসীভূত স্বখকেই ধর্ম, বলিয়া দীড়ায়। 

যাহীরা সংস্কতাত্সা, ব্রহ্মচর্য্ের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা,.যোগান্ুধ্যানদ্বারা বাহার! 

পূর্ব্বোন্ত ইন্জিয়দোষ নষ্ট করিয়াছেন, ঈন্জিয়দিগকে পূর্ণশক্তি করিয়াছেন, 
তীহার। দেখেন, জ্ঞানকাণা! বিষয়াসক্র লোকেরা অন্ধপথিকের হাতী জানার 
ন্যায়: * ধন্দতন্ব জানিতেছে। আঙ্গ এই পর্য্যস্ত, কাল আবার তোমাদিশকে 

যথাসাধ্য উপদেশ করিব ।” 

_ ভগবান্ পঞ্চশিখ নি এই বলিয়া উপরত হইলেন 

* পাচ জন অন্ধ, হাতী কিপ্রকার তাহা জানিবার জন্য একদা! সমবেত 

. হইল। একজন চক্ষুম্মান লোকের সাহায্যে তাহারা একটি হাতী পাইল; 
চক্ষু নাই, কাষেকাষেই তাহারা হৃস্তের দ্বারা হাহী চিনিতে গ্রিয়া কেহ €েঙ্জ,: 

ধরিল, কেহ শুপ্ড ধরিল, কেহ কাণ ধরিল, কেহ বা পা ধরিল। যে পা ধরিয়াছিল) 
_ সেস্থির করিল, হাতী লম্বাকার ও গোল | যে কাণ ধরিয়াছিল, জে 

স্থির করিল, হাতী কূলোর মত চ্যাপউা। থে পা ধরিয়াছিল, দে ভাট 
দার ত্র ন্যায় স্থল ও গোল । | রর 



ভারতে ব্রিটিশাধিকার | . 
অনেকের বিশ্বাস, ইংরেজের বাহুবলে ভারতবধী *অধিরকৃত হইয়াঁছে। 

কেবল ইংরেজের পরাক্রমে, উৎরেজের ক্ষমতায়, ইংরেজের বুদ্ধিকৌশলে 
ভারতবাসী পরাজিত, পদানত ও পরাধীনতার দুর্বহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ 

হইয়াছে | অর্থাৎ ইৎরেজ বিজেতা, ভারতবাসী বিজিত । ইংরেজ আধিপত্য 

স্ঠাপনকর্তা, ভারতবাসী আধিপত্য স্থাপনে পরাজিত | সাগর ভূধর 

পরিবৃত নান? রত্ব শোভিত প্রকুতির এই রমণীয় রাজ্য দ্রিগৃবিজয়ী ইংরেজের 
রিজন্নলন্ধ সম্পত্তি! পলাশীর 'আত্রকাননে, আসাইর প্রশস্ত ক্ষেত্রে, 
পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে সর্ধত্রই ইংরেজের বাহুবলে ও 'বুদ্ধিকৌশলে 
'ভারতবাসী পরাজয় স্বীকার করিয়াছে । অনেক ইংরেজ ইতিহাস লেখক 
অম্নাভাবে জগতের সমক্ষে আপনাদের এই বিজয়িনী শক্তির মহিমা 
পরিকীত্তিত করিয়াছেন। মেকলে লর্ড ক্লাইব শীর্ষক প্রবন্ধের অনেকস্থলে 

“কেহই সাগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণকে--ক্লাইৰ ও তীহার ইৎলগুবাসি- 

দিগকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে কুষ্টিত 
হন নাই । “সাগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণের” ক্ষমতা বলেই যেন ভার 
সাম্রাজ্য অপ্িক্কত হইয়াছে । ক্লাইব তাহার ইংলগুবাদিদিগের পরাক্রমেই 

যেন পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা আপনার পদানত 
2 তুলিয়াছেন । 

' বাহার! প্রকৃত ঘটন]1 বিপর্যস্ত করিয়া, জগতের. সমক্ষে শাখনাযের 
গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রক্ধাসী হন, আমি, তীলাদ্িগরকে শতহস্ত দূর হইতে ূ 

| অভিবাদন করি। ভারতবর্ষ এখন ইৎরেজের পদানত, হইফ়াছে, ইংরেজ 

এখন অনীম ক্ষমতার সহিত ভারতবর্ষে আপনাদের শাসনদণ্ড পরিচালন! 

করিতেছেন, কিন্ত কেবল ইংরেজের বীরদ্ে ভারতবর্ষ অধিকৃত হয়-নাই। 
ভারতের দেশের পর দেশ ইংরেজের করায়ত্ব হইগ্লাছে, ুদ্ধের পর যুদ্ধে সমস্ত 
হতসর্কন্ব.হইয্বাছে, অমির পর ক্ামির আঘাতে ভারতবাসীর দেহ.ক্ষত, বিক্ষত 
হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ কেবল ইংরেজের ক্ষমতায় বিজিত হয় নাই। রে 
হিমগিরির, অতুযুচ্চ, শিখর হইতে; সুদুর কুমারিকা* রয্ত ইংরেজের, প্রতাপ ছাই... 



৩৪৬ ... নবজীবন। 
শপড়িয়াছে, ইংরেজ শাসনে ভারতের মে গৌরর, সে মহত্ব, সমস্তই তাত্তর্ধান 
করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ইৎরেজের কেবল বিজয়লন্ধ সম্পত্তি নহে। অদূরদর্শা 
ইৎরেজ যতই গবিবিত হউন না কেন, জগহের সমক্ষে আশত্মসগৌরব বিস্তার 

করিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, অপক্ষপাত ইতিহাস কিন্তু তাহাদিগকে 

কখনও ভারতবর্ষের বিজেতা বলিয়। সন্মানিত করিবে না। ইংরেজ ভারত- 

বর্ষের বিজেত1 নহেন, ইংরেজ্র ক্ষমতায় ভীরতবধ বিজিত হয় নাই,বিজয়লব্ধ 

সম্পত্তি বলিয়! ভারতবর্ষে আধিপত্য করিতে ইংরেজের কোনও অধিকার নাই। 

ভারতবর্ষ আপনিই আপনাকে জয় করিয়াছে, ভারতধাসী আপনারাই 

আপনাদিগকে ইংরেজের অধীন করিয়া তুলিয়াছে ! 

কেহ এক দেশ হইতে আসিয়া দেশাস্তরে কোনরূপ ক্ষমতা স্থাপন 

করিলেই উহাকে সাধারণত দ্েশ-জয় বলা গিস্বা থাকে । ছুই রাজ্যে সংগ্রাম 

উপস্থিত হইল, এক রাজ্যের সৈন্যগণ অপর রাজ্য আক্রমণ করিয়া সেই 
রাজের রাজকীয় শাসন বিপধ্যস্ত করিয়া ফেলিল) অথবা সেই রাজ্যের 

ভধিপাতিকে আপনাদের মনোমত কোনরূপ নিরগে আবদ্ধ করিল। জীক্রান্ত 

বাজ্যাধিপতি এই নিয়মে আবদ্ধ হঈয়া অশক্রমণকণরীর নিকট গকারাস্তরে 

আপনার অধীনত] স্বীকার করিলেন। কতকগুলি বিশেষ বিধির অধীন 
হওয়াতে তাহার স্বাধীনতার গতিরোধ হইল । উহাই প্রকৃত দেশ-জয়। 

বখন মাকিদনের মহাবীর সেকন্দর শাহ পারসম্ভান জয় করেন, তখন 

মাকিদনের সৈন্যগণের সহিত পারস্য সাম্রাজ্যের সৈন্যদিগের খোরতর 

যুদ্ধ উপস্থিত হুইয়াছিল। এই যুদ্ধে পারস্তের সৈন্যগণ সেকন্দর শাহের 
সৈন্যদিগের নিকট পরাজয় শ্বীকাঁর করে। পারস্তে মাকিদনের বিজয় 

পতাকা উভ্ভীন হয়। যখন পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ সিন্কুনদ অতিক্রম 
করিয়া, আফগানদিগের জনপদ আক্রমণ করেন, তখন নওশেরার বৃদ্ধ- 
ক্ষেত্রে শিখদিগের সহিত 'াফগানদিগের তুমুল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই 
যুদ্ধে শেষে আফগানদিগের পরাজয় হয় | আর্ধ্যাবর্ডের হিন্দু নরপতি, 

আফগানদিগের অধিকৃত ভূখণ্ড জয় করেন । যখন নির্দেশ করা যায় যে. 

ইংলগু ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তখন সহজেই মনে হয় যে,.ভার বর্ষ চর 
ইৎলগ্ডের মধ্যেও এইরূপ কোন ঘটন1 উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্ত ঈতিহাস 
 জ্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে যে, ভারতবর্ষে এরূপ কোনও ঘটনা! উপস্থিত হী 
াই। : ইংলগ্ডের অধিপতি-_দিল্লীর মোগল অগ্রাট: বা ভারতবর্ষের. কৌন, 



ভারতে ব্রিটিশাধিকাঁর ৩৪৭' . 

প্রদেশের রাঁজা বা নবাবের, বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। ইং ংলগডের 

সৈন্যগণ যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ উপস্থিত হয় নাই, 

ইংলগ্ডের অধিবাঁসিগণ ভারতবর্ষ জয়ের জন্য এক কপর্দকও ব্যয় করে নাই। 

ইংলগ্ডের গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্যযস্ত সম্পূর্ণ উদাসীন 

ছিলেন। কেবল ইংঘগ্ডের কয়েকজন ব্যবসারী ভারইউদর্ষের প্রধান প্রধান 

বন্দরে ব্যবসায় করিতে আসিরা, মৌগল সাআাজ্যের ভগ্র দশীয় ভারতবর্ষে 

অরাজকতা দেখিতে পান। ৬ই অরাজকতা তাহাদিগকে আধিপত্য স্থাপনে 

প্রবত্তিত করে। তাহার ক্রমে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া! ছলে বলে ও কৌশলে 
ভারতবর্ষের শান গুদেশ অধিকার করিতে থাকেন। ইহ! গ্রকৃত দেশ জয়, 

নহে। ইহাকে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফল বলির নির্দেশ করাই অধিকতর সঙ্গত । 

এই অরাজকতা ও বিপ্লবের সময় যণ্দ ইংলগ্ের বণিকগণ কেবল তীহাঁ- 
দের “সাগরের পরাক্রমশালী সন্তানগণের” বাহুবলে ভারতবর্ষের জনপদ সকল 

অধিকার করিতেন, তাহ! হইলেও বোর হয় বলিতে পারা যাইত ষে, ইংলগ্ডের 

পরা্র্ঘম ভারতবর্ষ অধক্ত হইয়াছে । কিন্ত ইতিহাসে এরূপ চিত্রও পাঠকের 

নেত্র-পথবন্ভী হয় নাঁ। ভারতবর্ষের ছুই লক্ষ সৈনোর মধ্যে ৬৫০০০ হাজার 

মাত্র ইখরেজ। এইব্প সংখ্যা কেবল পিপাহি যুদ্ধের পর হইতেই দেখা যায়। 

সিপাহি যুদ্ধের সময় ৪৫ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য ও ২১৩৫ হাজার ভারত- 

ব্ষীয় সৈন্য ছিল । ১৮০৮ অন্দে ভারতবর্ষে ২৫ হাজার ইংরেজ সৈন্য ও 

১ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতবর্ষীয় সৈন্য দেখা যায়। ইহার পুর্বে ইংরেজ 
সৈন্যের সংখ্য। বড় অল্প ছিল। ব্রিটীশ কোম্পানী যখন আপনাদের অধিকার : 
বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হন, শুন সাত ভাংগর এক ভাগ মাত্র ইংরেজ সৈন্য. 
ছিল। ইহার পূর্ধে কোম্পানী কেবল ভারতবর্ষীয় সৈন্য দ্বারাই আপনাদের - 
সামরিক কার্য নির্মাহ করিতেন। অন্ধকৃপ হত্যার পর লর্ড ক্লাইব যখন: 

কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য মাদ্রাজ হইতে যাত্রা করেন, তখন তাহার অঙ্গে : 
১৫০০ ভারতবর্ষীয় সৈন্য ও ৯০০ মার ইউরোপীয় সৈন্য ছিল।, যে.পলাশীর 

যুদ্ধ বাঙ্গীলা, বিহার ও'উড়িষ্যা বৃটীশ কোম্পানীর পদ্দানত হয়, তাহাতে 

২৮৮০ জন ভারতররাঁয় সৈন্য ক্লাইবের পক্ষ সমর্থব করিয়াছিল). পক্ষান্তরে 
ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা ১. হাজারের অধিক ছিল ন1। ইহার পরে, 
ইৎরেজেরা যত প্রধান প্রধান যুদ্ধে ম সু হইয়াছেন, যত প্রধান প্রধান, সন্ধে 

তাহাদের বিজয় গৌরব বিকাশ পাইয়াছে, তৎসম ্ 
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ইং রেজ সৈন্য ছিল। অপর চারিভাগের সমস্তই ভারতবীয় লৈন্য। । কৃ 
_ ইংরেজজাতি ভারতবাসীকে পরাজিত করিয়াছে, ইংরেজ জাতির, পরাক্রমে 
ভারতবর্ষ বিজিত হইয়াছে, ইহা বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, সত্যের বিরুদ্ধ। অমগ্র 
ভারতবর্ষ কখনও বিজাতি ও বিদেশী কর্তৃক বিজিত হয় নাই, সমগ্র ভারতবর্ষে 
কখনও বিজাতি ও দদেশীয় পরাক্রমে তাহাদের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় নাই । 
ভারতবর্ষ আপনাকেই অপনি. জয় করিয়া বিজাতি ও বিদেশীর হন্তে আত্ম- 

সমর্পণ করিয়াছে | অনেক দোষে ভারতবর্ষের অধঃপতন হইয়াছে । 

অনেক অকার্ধ্যের অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ পূর্বতন গুণগ্রাম হইতে বিচ্যুত হইয়া 

পড়িয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও কেবল বিদেশীর বিক্রমে বশীভূত হয় নাই। 
মুসলমানের! ভাঁরতবাসীর সাহায্যে আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, 
আর ইংরেজেরাও ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের অধিকার 'সম্প্রপারিত 

ও সুরক্ষিত করিয়াছেন | | 

ভারতবর্ষীয়দ্িগকে সৈনিক দলে গ্রহণ করিলে যে, আপনাদের অনেক 
সুবিধা হইবে, তাহাদিগকে যথানিয়মে শিক্ষা দিলে যে, তাহারা! রণমিপুণ 
বীরপুরুষ হইয়া উঠিবে, এ চিন্তা বা এ ধারণা প্রথমে ইংরেজদিগের মনে 
উদ্দিত হস্স নাই । স্থতরাৎ ইংরেজেরা কখনও উহু? বলিষ্াও গর্ব করিতে 

গারেন না যে, তাহারা ভারতবর্ষে সিপাহি সৈন্য স্থষ্টি রিয়া, আপনাদের. 
অধিকার স্থুরক্ষিত করিবার এক অপূর্ব উপায় আবিষ্ষীর করিরাছেন। আপন 

| নাদের অভীষ্টকাধ্য সাধনের এই উপায় ফরাসীদিগের উদ্ভাবিত ৷ ফরাপধ 

গবর্ণর ডগ্লে প্রথমে ভারতবর্ধীয়দিগকে সৈনিক শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়া তাহা 

দিগকে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে ঘুদ্ধবিদ্যা পারদর্শী করিতে প্রবৃত্ত হন-। 
ইংরেজরা ফরাসীদিগের প্রব্তিত দৃষ্টাস্ত অনুসারে ভারতবর্ষীয়ুদিগকে দাগ: 
নাদের সৈনিক দলে গ্রহণ করেন ॥ এইরূপে ১৭৪৮ অবে দক্ষিণাপথে 

রং রক দিগের সিপাহি সৈন্য সথষ্ট ও ব্যবস্থিত হয় হয়। পে রর 
ভারতের এই সিপাহি সৈন্য ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরেঞ্দিগের প্রধান: 
 অহায়। ইহাদের রণনৈপুণ্য, ইহাদের প্রভুভক্তি ও ইহাদের চরিত ল্ধে 

| এপ্ধাত ক্দধিক কিছু বলার প্রয়োজন হইতেছে নাঁ। একজন সদণশয় ; পুরুষ 

একদা ভারতের রা জেনেদলের, নিকট ভারতীর' সিপাহিদিগের থে রি 
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পুরুষগরণ আমাদের জন্য একটি বিস্তৃত সাস্রাজ্য অধিকার করিয়াছে, 
তাখার! ঘোর অন্ধকারময় বিপন্ভিপূর্ণ সময়ে--যে সময়ে, আমাদের শাসন 

বিধ্বস্ত প্রায় বোধ হইয়াছিল--আম্াদের পার্খে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা 

আমাদের পরাজয় সুসাধ্য বোধ হইলেও বিপক্ষ দলের উৎকোচ গ্রহণের 

বিরোধী হইয়াছে । তাহারা ইহা অপেক্ষা ও গুরুতর কষ্ধ্য সাধন করিয়াছে। 

তাহারা আমাদের আদেশে, তাহাদের প্রাচীন অধিপ্বামী দিগের বিরুদ্ধে, 

তাহাদের স্বদেশের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

করিয়াছে ।” বস্তুত ব্রিটীশ সেনার, সহিত ভারতীর সেনার তুলনা হইতে 

পারে না। নানা কারণে ও নাঁনাধ্ষিয়ে উভরে, উভয় হইতে বহুদূরে 

অবস্থিত। একজন বিদেশী প্রভুর, দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধন্মান্থশাসনে 

সর্বতোভাবে বিদেশীর ভূত্যত্ব করে, অন্যঙন তাহার স্বদেশী লোকের 

ও স্বদেশের কাধ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত থাকে; একজন অধিকাংশ 

সময়ে তাহার স্বজাতির স্বধন্মের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, 

অন্যন্তন সকল জময়ে ভিন্ন দেশের ভিন্ন ধর্মের ও ভিন্ন বর্ণের বিরুদ্ধে, 

সজ্জিত হইয়! থাকে ; এক জনের প্রভুভক্তি প্রভূদত্ত বেতনে অধুৎ্পন্ন ও প্রতুর 

সদাচরণে পরিবদ্ধিত হয়, অন্য জনের প্রভুভক্তি আপনার পরিপুষ্টির সহিত 

পরিপুষ্ট হর, এবৎ আপনার উন্নতির সহিত উন্নত হইয়া থাকে। কিন্তু 

এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও ভারতীয় সৈন্য সর্বদা তাহার প্রভুর অস্থগত ও. 

তাহার প্রভুর হিতাকাক্ষী। অর্থ ও সদাচারের বিনিময়ে যে প্রতুভক্তি 

ক্রীত হয়, তাহা অনেক সময়ে প্রভুর স্বদেশীয় সৈন্যের কর্তব্য নিষ্টাকেও, 

অধঃকৃত করিয়া থাকে । বহুবিধ কষ্ট অথবা অস্থিভেদী পরিশ্রমের প্রয়োজন. 

হইলেও *সিপাহি কখনও কর্ব্য পালনে পরাজুখ হয় না।. বাঁডনিষ্পতি না. 

করির। সিপাহি, সর্বপ্রকার কষ্টভাঁর বহনে প্রনৃক্ত হয়, এবং বাড নিষ্পত্তি. না! 

'করিয়া সমীহিত সাধনে সমুদ্যত হইয়া থাকে। কোন অভাব বাকোন . 
অনিচ্ছা তাঁহাকে কর্তব্য. পথ হইতে অপসারিত. করিতে সমর্থ হয়, না। 

ভিন্ন 'ধর্্বের ভিন্ন জাতির. ও ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির অধিনায়কের, অধীনে 

থাকিয়া, দিপাহি সর্ধদা প্রুল্লচিত্তে ও উৎসাহ সহকারে আপনার ব্রত, বর্ম 

পালনে অগ্রসর হইয়া খাকে। সে অসন্দিপ্ ভাবে এই ভিন্ন দেশীয় অধিনায়- 
-কের গ্রন্থি বিশ্বাস স্থাপন করে, অবুষ্ঠিত- চিত্তে হার সহিত, শ্রীতি, ব। 

আবদ্ধ -হয়.এবং অঙ্লান ভাবে তাহার আদেশ, পানে, উদ্যত হইয়া থাকে. 
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কিছুতেই তাহার সাখনা প্রতিহত হয় না এবং কিছুতেই তাহার সহ্যগুণ 
অবনত হইয়া পড়ে না। সেবিপন্তি সময়ে নিদারুণ ক্ষুধার্ত হইয়াও আপনা 

যৎ সামান্য খাদ্যদ্রব্য দ্বারা সতীর্থ ব্রিটাশ সেনার তৃপ্তি সাধনে অগ্রসর হয়, 

ইউরোপীয়ের সাহস ও তেজস্থিতা যে স্থানে অগ্রসর হইতে কুষ্ঠিত হয়,সিপাহী 

সে স্থানেও অবারধেওচসসক্কোচে উপনীত হইয়া আপন দলের পতাকা! স্থাপিত 
করে এবং সে যুদ্ধের সময়,আপনার বহু পরিশ্রম লভ্য যতসামান্য বেতনের 

অংশ দ্িরা ইৎরেজের সাহায্য করিয়া থাকে । পবিত্র ইতিহীসের প্রতি পত্রে 

তাঁহার পবিত্র বিশ্বাম ও পবিভ্র প্রভৃভক্তি জীজ্জল্যমান রহিয়াছে । তাহার, 

মহত্ব, তাহার এক প্রাণতা, তাহার কর্তব্য বুপ্ধ, তাহার স্বার্থত্যাগ চিরকাল 

তাহাকে ইতিহাসের বরণীর করিষ্া রাখিবে। হিমালয়ের অযুত শূক্গপাতেও 

তাহার গৌরব-স্তস্ত বিচুর্ণ বা বিক্ষিপ্ত হইবে না, এবং ভারত মহাসাগরের 
সমগ্র বারিতেও তাহার কীভিচিহ্ন বিলুপ্ত বা বিধৌত হইবে ন1। 

এই প্রভূভক্ত সৈন্যের সাহাঁধ্যে ইৎরেজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়ীছেন। 

এই প্রভৃভক্ত সৈন্য প্রধানত প্রধান প্রধান যুদ্ধে ইৎরেজদিগের হস্তে বিজম্ব্রী 
আনিয়া দিয়াছে । ভারতবাসী বিদেশী বিজাতির হস্তে আপনাদের দেশ 

সমর্পণ করিতে কেন এত যত্র করিরাছে, আম্ম-স্বাধীনতায় তাচ্ছীল্য দেখা- 

ইয়া! বিদেশী, বিজাতিকে আপনাদের অধিপতি করিতে কেন এরূপ স্বার্থ" 

ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইসাছে, তাহার কারণ নির্ণয় করা ছঃসাব্য নহে। 

ভারতবর্ষে শ্বাতনত্-প্রিয়তা ও জাতি-প্রতিষ্ঠার আদর ক্রমে কশিয়া আমিতে : 

ছিল। প্রাচীন ভারতবধীয়েরা সাহসে ও পীরত্বে অসাধারণ ছিলেন? 
যখন মহাবীর সেকন্দর শাহ ভারতবর্ধ আক্রমণ করেন তখন: ভ্রীকের] 
ভাঁরতঘর্বীয়দিগের বীরত্ব দেখিয়া বিশ্মিত ও স্তত্তিত হইয়া ছিলেন।' এসি: 

ম্লার আরবের একটি প্রসিদ্ধ দিগৃব্জয়ী জাতি? স্বপ্লকালে ইহাদের. 

বিজয় পতাকা! গিশর, পারস্য, স্পেন, তুর ও কাবুলে উভ ডীন হয়। কিন্তু. 
আরবগ্বণ একনত বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াও ভারতবর্ষ জয়ে সমর্থ হয় নাই 1 

কাসেম সিদ্ধুদেশ জয়. করেন বটে, কিন্ত তাহার মৃত্যুর পরই উহা আবার এ 

শ্থাতন্য অবলম্বন করিয়াছিল । রখ হারা প্রথমে ভারতবর্ষে আধি ত্য: 

বিস্তার করেন তাহ [রা পাঠান। পাঠানের! আরব দিগের ন্যাক়্ প্রতাপশালী বা: 

সং দ্ধিশালী ছিল না, তথাপি ভারতবর্ষ তাহাদের হস্তগত হয়। পুর্ীরাজের গর: 
আর কোন ভারতীয় বীর তাহাদিগকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত: করিবার চে: 
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করে নাই। এই নিশ্চেষ্টতার কারণ ্বাতন্ত্যপ্রিকবতাঁ় অনাস্থা বা জাতীয় 

জীবনের অবনতি । ধন্বিপ্রবে হিন্দুদিগের হৃদয়ে ক্রমে বৈরাগ্যের সঞ্চার 

হইয়াছিল । তাহারা পার্থিব বিষয় পরিতখগ করিয়া ক্রমে চিত্তাশীল 

হইয়] উঠিয়াছিলেন । চিজ্তাশীলত। প্রবুক্ত ক্রমে তাহাদের বাহ্যস্্থে অনাস্থা! 

জন্মে। এই অনাশ্থ। হঈতেই নিশ্চেষ্টতা ও ওঁদাসইন্যের স্ত্রপাত হয়। 

রাজ! শ্বদেশী কি বিদেশী হউ., তাহারা বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া তাহার 

আনুগত্য স্বীকার করিতেন । মুসলমানের রাজত্ব সময়ে কেবল এক রাজপুতান। 

ভিন্ন ভারতের আর কোন ভূখণ্ড আপনার স্বাতন্্যপ্রিয়তার গৌরব দেখা- 
হইতে পারে নাই। এই স্বাতন্ত্য গৌরব আজপর্য্স্ত মিবারের ইতিহাস 
অলম্কত করিয়া রাখিয়াছে। স্বাতন্ত্্যে অনাস্থার ন্যায় ভারতব্ীয়ের মধ্যে 
অনৈক্য ও সাম্পদাষিক ভাবের আতিশধ্য ছিল। বীর্ধ্যবস্ত আর্যযপুরুষের 

যখন মধ্য এসিয়! হইতে ভারতবর্ষে আমির] উপনিবিষ্ট হন, তখন তাহাদের 
মধ্যে অনৈক্য বা সাম্পনদাত্বিক ভাব দেখাযায় নাই। তাহারা তখন একতা 

সম্পন্ন ছিলেন এবং একপ্রাণ হইয়া চারিদিকে আপনাদের অধিকার 
সম্পসারিত ও ক্ষমত। অপ্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। ইহার 

পর ক্রমে তাহাদের বংশবৃদ্ধি পায়, ক্রমে অনার্য্যেবা আসিখা তাহাদের 

সহিত মিশিয়া যার। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আার্ষ্যে অনার্যে মিশিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। এই সমর হইতে অনৈক্য ও সাম্পদায়িক 
ভাব বিক'শ পাইতে থাকে । এইরূপে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মগুলের 

স্ষ্টি হইল । প্রতিমগুলে ভিন্ন জাতির ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির ভিন্ন 

ভাষার লোক বাস করিতে লাগিল) ইহাদের মধ্যে একতা রহিল না। 
"কোন সঈময়ে কেহ সমগ্র ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিপতি হইতে পারিলেন 

না। কোন সময়ে সমুদয় ভারতবর্ষীয় পরস্পর মিলিয়া একটি মহাজাতিতে 
পরিণত হইল না, স্বতরাৎ ভারতবর্ষে জাতি প্রতিষ্ঠা বা জাতীয় জীবনের | 

গৌরব দেখা গেল না। জাতি প্রতিষ্ঠাভাব ও অটনক্য প্রযুক্ত সাহসে ও 
বীরত্বে চিরগ্রসিদ্ধ ' ভারভবর্ধীয়গণ পরাধীনতার শৃখলে আবদ্ধ হইল। . 
আবায় মুনলমানেরা যখন সিন্ধুনদ.পার, হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে 
ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া পড়ে, ভারতবর্ষীয়েরা বখন মুসলমানের . অঙগত, বা সুল- ৃ 

: মানিধর্মীবলম্বী হয়) তখন অনৈক্যের বন্ধন দৃঢ়তর হইতে থাকে। ভারতের 
| _সৌভাগ্যক্রমে- এই. অনৈক্যের মখো ও একবার জাতি, প্রতিষ্ঠার, অস্যাদয় : 



৩২ ,... নবজীবন | 

দেখাগি়া ছিল। দক্ষিণাপথে প্রাতঃস্মরণীয়, শিবজী আপনার মহা 
লে একবার একটি মহাজাতি প্রতিঠিত করিয়া ছিলেন। এই মহাজাতির 

পরাক্রমে চিরঙ্গয়ী সুসলমান চিরপরাধীন হিন্দুর পদানত হইয়াছিল। কিন্ত 

রশিবজীর মৃত্যুর পর এই মহা্গতি আবার ক্রমে ক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হইতে থাকে । যর্খ৫6 মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপত্তন ভয়, ভারতবীয় থণ্ড- 

প্রাজ্য গুলি যখন স্বন্বপ্রধান হইতে থাকে, তখন ভারবর্ষীয়দিগের মধ্যে 

আঅনৈক্য ও সাম্পদায়িক ভাব' পূর্ণমাত্রার বর্তমান ছিল। তখন ভারতে 

জাতি প্রতিষ্ঠার কোনও টিই ছিল না, জাতীয় জীবনে কোনও লক্ষণ দেখা 

াইত না। তখন একপ্রাণতা ও সমবেদনা, সমস্তঈ অন্তর্ধান করিয়। 
ছিল । দীর্ঘকাল বিদেশী ও বিজাতীর শাসনে থাকাতে ভারতবর্ষীয়গণের 
মধ্যে স্বাতন্ত্য বোধ ছিল না। তখন দ্রিগ্বিজদী মারহাউটারা ত্রমে নিস্তেজ 

হুউয়া পড়িরাছিল, পাণিপথের তৃতীয় বুদ্ধের পর প্রতাপশালী পেশবা শোকে 

ও ছুঃখে মানবলীল1 সন্বরণ করিয়া ছলেন। স্বাধীনতার লীলাভূমি রাজ- 

পুতান। ক্রমে গৌরব শুন্য হইয়াঠিল। বীধ্যবস্ত রাজপুতেরা অনৈক্য দোষে 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াতিলেন। হরদরাঁধাদের নিজাম স্বাধীনতা 

অবলম্বন করিরাস্ছিংলন | অধ্োধ্যার স্মুবাদার স্বপ্রধান হইয়া ছিলেন। 
'তদানীত্তন মোগল সম্রাট্ হীনভাবে বিহার প্রদেশে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। 

অরাজকতা, ভারতবর্ষের সর্ধত্র বিরাগ করিতেছিল। এই অরাজকতার 
সময় ফরাসীরা প্রথমে ভারতবর্ষীয়দিগের সাহাধা আপনাদের প্রাধান্য, 
বিস্তারে উদ্যত হন। ভারতব্ধীরের এইরূপ সাহাব্যদাীনে অনল্মত -হয়- 
নাই । তাঁহার! দীর্ঘকাল হতেই বিদেশী শাসনে ছিল, এখন অরাজকতা - 
হইতে অব্যাহিত পাইবার আাশার তাহারা অভিনব বিদেশী প্রভুর আনুগত্য 
হ্বীকারে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজরা দক্ষিণাপণে ফবাসীদিগের এইরূপ কার্ধ্য 

পদ্ধতি. দেখিয়া ভারতবর্ষীয় দিংগর নাহাধ্য গ্রহণে অগ্রসর হন। বিদেশীজাতির 

:. আনুগত্য তখন আর ভারতবর্ষীয়দিগের মণ নৃতন ছিল না। তাহারা পাচ 

৫7 শত বৎসরেরও অধিক কাল বিদেশীর শীসনাদীন ছিল। ইতালী, ও ্জ মণি. 

উন সহজে, নেপোলিয়নের বর্শীভুত হ্য়াছিল, যেহেতু ঈভালী তখন সে ইতালী: 

.. বাজন্মণি পে জন্মণি ছিল, ইন্ভালার, ও জন্মানগণ, তখন, জাতীয়ভাব : 

হতে ্বলিত হয়! পড়িয়াছিল। মোগল সাম, জ্যের অধঃপতন সময়েও 

3 রঃ গতর শহীদ, তাপস ৰা. শিবজীর ভারতবর্ষ ছিল. না। ।. 
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গ্রুতরাৎ ইংরেজ ব্ণিরুদ্দিগ্ের চেষ্টা এফলবতী “হইল ॥ ভারতরর্মীয্েরা ।চারি- 

দিকে ঘোরতর আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও'অরাজ কতা. দেখিয়া আহলাদ সহকারে 

বৃটিশ কোম্পানীর জাহাধ্য করিতে ভগ্রসর হইল,এবৎ অত্যন্ত কাধ্যপারদপিতা 

ও দু প্রতিজ্ঞতা দেখাইয়। আপনধদের অভিনব প্রসুর “অধিকার বৃদ্ধির 'পথ 

উন্মুক্ত করিয়াছিল । | 
অনেকে বলিতে পারেন, ভারতবামী ইংরেজের পক্ষ হইয়া -আপনারদর 

দেশের বিরুদ্ধে .ঘুদ্ধ করিয়াছে স্ুতরাৎ তাহারা -শ্বদেশপ্রোহী। জাহার! 

দেশহিতৈষিতাঁয় জলাঞ্জলি দিয়া স্মবলীলীর অসস্কোচে একদল বিদেশী বশি- 
ক্কাকে আপনাদের অধিপতি করিয়] তুলিরাছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তথন সর্ব[ংশে 

'ভাঁরতবর্ধীঘর্দিগের ছিলন1। মুসলমানেরা ভারতবর্ষের চারিদিকে ব্যাপিয়] 

পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষের এক একটি" সামান্য ভূখণ্ডে চারি পচ জাতি 
ভারি-পশাচ ভাঁষার লোঁক পরস্পর পরস্পরকে দ্বণা ও বিছেষের “চক্ষে চাহিয়| 

দেখিতেছিল । যদি এই সময়ে দ্বিতীয় প্রতাপ সিংহ ব1-দ্বিতীয় শিব- 

জীদ্ আবির্ভাব হইত তাঁভ1 হইলে বোধ হয়-ন্ভারতের ইতিহাস রূপান্তর, 
পরিগ্রহ করিত । মহারাজ রণজিৎ দ্বিতীয্ষ শিবজীরূপে আ'বিভূ্ভি .হুইক্কা 

ছিলেন বটে, কিন্তু তীহার আবির্ভাব মোগল সাম্রাজ্যের ঠিক অধঃগতন সমস্রে 

হয় নাই । বুটিশ কোম্পানী উপযুক্ত অবসর বুঝিম্া] আপনাদের ভবিষ্যৎ 

সৌভাগ্যের রেখাপাত করিতে উদ্যত হইক্াছিলেন_আর -তারতবধায়গণ 

ছুর্বব, দ্ধি ক্রমে এক অধীনত পাশ হইতে আর এক-- অধীনত পাশে আবদ্ধ 

হইবার জন্য তাহাদের সহায-হইয়াছিল। 

এইরূপে ভারতে ব্রিটীশাধিকারের স্ুত্রপাঁত হয়, ব্রিটীশ দিনা এই 
'রূপে ভারতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করে়েন। -পাঠান ও মোথলেরা 

দীর্ঘকাল চেষ্টা করিত্বাও ভারত সাস্ত্রাজ্য একীভূক্ করিতে পারেন লাইী। কিন্তু 
ইংরেজেরা একশত বৎসরের মধ্যেই ইহাতে-অনেক্ষাংতশ-ক্কৃতকার্্য.হ্ইয্বাছেন। 

এই একীকরণ-লর্ড ডাপহোসীর শাসন দময়ে হয়| . জালহৌযীর, অদ্ভুত; রাজ- | 

'নীতি ৰা.চাতুরীর বলে পঞ্জাব, -নাগপুর, লেতারা, অযোধ্যা প্রস্ৃতি 'ব্রিটাশ 
ইপ্ডিয়ায় সংযোজিত হইয়া উঠে। এই.সকল- পররাষ্ট্র গ্রহণেই ব্রিটীশ আঅধি-. 
কারের পুর্ণতা সাধিত, হয় । পররাষ্ গ্রহণপ্রথ। . ভারতে: ব্রিটাশ: স্দধিকারের 

পর হইতেই, চলিয়া াসিতেছিল। লর্ড, ডালহৌসীর, পুর ভারাতের গলার, 

জুই একটি, গৰর্ণর জেনেরল এই. প্রথার অনবৃ্-হইয় 'কাধ্য ক রিক্াাছিলেন.। 
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ইহার উদাহরণ স্থলে রড উইলিয়ম বেন্টিস্ক কর্তৃক টি রাজ্য গ্রহণের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। বেন্টিক্কের সময়ে কৃ রাজ্যের একজন হত্যাপরাধী 

মহিছ্রের ব্রিচীশ রেসিডেণ্টের শরণাগত হয়। কুরাজ এই অপরাধীকে 
আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে রেপ্সিডেন্টকে পত্র লিখেন। ইহাতে 

রেসিডেণ্টের সহির্তটকুর্ণের অধিপতির মনোবাদ জন্মে। এই মনো- 
বাদ হইতে বুদ্ধের উৎপত্তি হয়। কৃর্গরাজ পরাজিত হন এৰং তাহার 
'রাজ্য ব্রিটাশ রাজ্যে সংযোজিত হইয়া যায়। কৃর্ণের পুর্বাধিকারিগণ মাকন্ত্রাজ 
গবর্ণমেপ্টকে দশ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিলেন, পদচ্যুত রাজা সেই টাক! 

পাইবার জন্য চৌদ্দবৎ্দর কাল বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার এই 

চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই। ভারতবর্ষে এইরূপ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া 

পদচ্যুত কুর্গরাঁজ বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাইবার তাহার ছুইটি 
উদ্দেশ্য ছিল। একটি তাহার খৃষ্টধর্মাবলস্ষিনী দুহিতার শিক্ষার বন্দোবস্ত 

করণ, অপরটি তীহার সেই দশলক্ষ টাঁকাঁর প্রাপণ। প্রথমটিতে তিনি 

. বিশেষরূপে ফল লাভ করিলেন ; ইংলগ্ডের অঙ্ধীশ্বরী কুর্ণরাজ ছুহিতার 

ধন্মাতা হইলেন । কিন্তু অপরটিতে তাহার কিছুই ফললাভ হইল না। 
ডিরেক্ট রগণ বলিলেন, তাহারা ভারতবর্ষ হইতে তাহার প্রাপ্য দশলক্ষ 
টাকার সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। আুতরাং এবিষয়ে তাহার! 

হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কুর্রাজ কাতরভাবে তাহার বিষয় পুনব্বিচাঁর, 
করিতে অনুরোধ করিলেন। এবার ডিরেক্টরগণ ভয় দেখাইলেন, কহিলেন 

তিনি | শীপ্ব বারাণমীতে ফিরিয়া না গেলে তাহার বৃত্তি বন্ধ করা হইবে 

কুর্গরাজ হতাশ ও হতে তাদ্যম হইযা ভগ্রন্ৃদয়ে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। 
বেন্টিষ্কের সময়েও পররাজ্য গ্রহণ নীতির এইূপ বলবতী যথেচ্চা্ারিতা। 
যিনি সন্তীদাহ নিবারণ করিয়া ভারতবর্ষের অক্ষয় আশীর্বাদ ভাজন হইয়্া- ্  

ছেন, ইংরেজী শিক্ষার প্রথা প্রবন্তিত করিয়া ব্রিটাশ শাসনের গৌরব বর্ধিত: 
করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে ধাহার নাম শ্বর্ণাক্ষরে অস্কিত রহিয়াছে, .. 
তাঁহার সময়েও এইরূপ বলবতী: সথার্থপরত!। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে. 
পররাষ্ট্র গ্রজণের পূর্ণতা বিকাশ পায়।  সুঃথের সহিত বলিতে হইতেছে, 
রড ভালহৌসী যতগুলি রাজ্য গ্রহণ করিয়! ব্রিটিশ অধিকার, সম্প্রসারিত... 

করিয়াছেন, তাহার একটিতে ও স্থরাঁজনীতির, পরিচয় পাওয়া যার. না।. ভান. 
ৃ হোযী প্রথমে বিজয়্লন্ধ সম্পতি বলিয়া পঞ্জাব. অধিকার করেন, ইহার পর: 
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ক্ষুদ্র হইয়াও ব্হৎ বিচিত্র,ও মহান্ মঙগষ্যের জ্ঞান এখানে নিজ অধিকার মধ্যে 
অব্যাহত প্রভাব, এখানে উত্তর দিতে সমর্থ। আধুনিক বিবর্তবাদ ইহার 

উত্তর দিয়াছে । এই উত্তর সম্পূর্ণভাবে নূতন বা ভ্রাস্তিহীন না চি 

মন্ুষ্যের বিপুল শক্তির পরিচায়ক । 

জ্ঞাননেত্র প্রসারণ করিয়া৷ বিজ্ঞানচক্ষুঃ বিবর্তবাদী দেখিলেন, মনুষ্য- 
জ্ঞানায়ত্ত কালের আরন্তে, মনুষ্য জ্ঞানায়ন্ত স্বঙ্িক্রিয়ার আরস্তে ছুই সত 

অথব! ছুইরূপধারী এক সন্ত! বর্তমান। এই ছুই সত্তা জড় ও শক্তি। এই 
ছুই সম্ভার পৃথক রূপে অবচ্ছিন্ন ভাবে অস্তিত্ব কল্পনাতীতঃহইলেও, প্রয়োজনানগ- 
রোধে উভয়কে পৃথক পৃথক্ বলিয়! ধরিয়া লইতে পার! যায়। 

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মৃলস্থত্র তিনটি__ | 
(১) জাগতিক সমস্ত পদ্দার্থ ও কার্য্যবিশেষের মূল ছুই, জড় ও শক্তি । 

(২) জড় ও শক্তি পরস্পর স্বতন্ত্র ও একের পরিবর্তনে অন্যের পরিবর্তন 

হয় না। 

(৩) জড় ও শক্তির সমষ্টি হ্রাসবৃদ্ধি হীন। 

জগঞ্চে জড় ও শক্তির বিনাশ বা হ্াসনাই। শক্তির প্রয়োগে 

জড়কে ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত বা পরিবন্তিত করিতে পার, কঠিনকে | 

তরল, তরলকে বাদ্পীয় আকারে পরিবর্তন করিতে পার, কিন্তু জড়পদার্থের 

অণুমীত্র একবারে ধ্বংস করিতে তোমার ক্ষমতা নাই। সেইরূপ শক্তি, 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ জড়পদার্থের সংযোগে, কখন তাপ রূপেঃ কখন তড়িৎরূপে, 

কখন গতিতে, কথন রাসায়নিক আকর্ষণে, | [প্রকাশিত হইলেও তাহার সমষ্টি 
সর্বদা সমান কখনও কমিবাঁর নয়। | 

শক্তি জড়কে চালাইতেছে। জড়ের রতি অংশ অপরাংশকে টাঁনি- 

তেছে। প্রতি পরমাণু প্রতি পরমাণুকে আকর্ধিতেছে । প্রতি অণুর 

সহিত প্রতি অণুর অংঘর্ষ হইতেছে। কেহ কাছে আসিতেছে, কেহ | 

দুরে যাইতেছে, কেহ নড়িতেছে, কেহ ঘ্ুরিতেছে ; এ উহাকে আঘাত করি. 
তেছে, এ উহার আঘাতে দুরে পলাইতেছে। এই শক্তি প্রয়োগে জড়ে জড়ে 

 অংঘর্ষণ, অণুতে অথুতে. বিঘট্রন, ইহারই নাম কার্ধ্, ইহা হইতেই, সমস্ত. 
ক্রিয়ার উৎপত্তি। কতকগুলি অণু দলবীধিয়া একবেগে চলিল, আমরা. 
দেখিলাম গতি. কতকগুলি পরম্পর, স্বতন্ত্র ভাবে ইতস্তত. রা প্র 
 আবামাদের স্বকের স্বাযুতে. আঘাত ৰ রিল: আমরা খলিলাম তাপ ।.. আবার... 
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এ আগরিক গতি বোনে দাদা? ঝোম দি তাত ও নিও 
হহীয়া চাক্ষুষ জায়তে আঘা £ করিল, আমরা পলিলাম আলোক. 

বিবর্তবাদী বৈজ্ঞানিক দেখাঈয়াছে” সির আ.তে সমভ'জগত্ব্যাপিা 
জড় পরমাণ, সর্ধত্র সমভাবে বাদ্পীয় আকারে বিস্তীর্ণ ছিল | এই 
বিশ্বব্যাপি পরমা ধূর্ব শির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়া পৃথক পৃথক্.নাক্ষাত্রিক 

জগতের সৃষ্টি, সেই একই নিয়মে প্রত্যেক নাক্ষত্রিক 'জগৎ হইতে 

সৌরজগতের উৎপত্তি, হুরধ্য হইতে গ্রহের স্বষ্টি ও গ্রহ হইতে উপগ্রহের 
স্থ্টিহয়। সেই একই নিয়মের বশবন্তী হইয়া] সৃর্যমগ্ডল সৌরজগতের 

কেন্ত্রবর্তী হইয়া পাশ্খস্থ গ্রহদিগকে আকৃষ্ট ও জীবিত. রাখিষণছে;) সই 

নিরমেই ভূমগ্ডল কুধ্য ভইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোটি কোটি বর্ধান্তে বাম্পমরী 
মৃত্তি ত্যাগ করিষবা তরল হইয়াছে; আবার কতকাল পরে ভূপুণ্ঠ শীতল 

হহীয়াছে ; কেন্দ্রস্থ তরল দ্রব্যের আকুঞ্চনে পৃষ্ঠোপরি 'পর্বত ও গহ্বরের 

 স্থষ্টি) তাপন্সূয়ে ধরাপৃষ্ঠে জলের সঞ্চার ও সমুদ্র নদীর আবির্ভীব। 'তৎপরে 
পরিবর্তনের পর পরিবর্তনে ভূপৃষ্ঠ জীব-নিবাসের উপযোগী হইলে সেই”একই 

নিক্সমবলে, জীবের উৎপন্তি। আবার সেই অবয়ব-রচিত প্রাথর্জ+- জীব 
পরিবর্তনের পর পরিবর্তনে ক্রমিক বিকাশের সোপান পরস্পরা অবলম্বন 

করিয়া উন্নতির পর উন্নতি তার পর উন্নতি এষ্টরূপে এই অভ্ভুতের অভ্ভুত 
মানবদেহে পরিণত হইয়াছে । মানুষে সমাজ বীধিয়াছে, গ্রাম নগর নির্মাণ 
করিয়াছে, আকাশে উঠিয়াছে, সাগরে পশিয়াছে, রাঙ্জাযণ মহাভারত 

এ্চনা করিয়াছে, এবং অনন্ত জগতের ক্রিয়া প্রণালী জ্ঞানের আয়ত্ত-করিয়! 
অগদীশ্বরের মহিমা! গাঈয়াছে। আবার কত বৎসর পরে. এইমানুষ হইতে 

আবার কি জীবের উদ্ভব, *ই'বে। আবার কত যুগাস্তরে, ভূষণ, উন্নতির 
পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে সেই চিরভ্তন নিষ্ববশে হয়ত; অবনতির আনস্ত 

হুইবে। ভুক্গুল আবার বিশ্বব্যাপি ব্যোমরাশির সংঘর্ষণে-বা জোয়ার 
ভাটার, অধিরাম পরিচালিত -জলরাশির বিঘষ্টনে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণবেগ :হহযা 
সক্রমশ নুরের নিকটবর্তী হইবে এবং কালে যে সবিতার গর্ভ হইতে প্রস্থ 
| হস্টযান্ছিল তাহারই দেহে বিলীন: হয়া পুনরপি -বাক্পময়: হইক্সা যা? বে 

_ ইনূপ দশা বুধ শুক্র বৃহস্পতি: পরড়তি- সকল গ্রঙ্রই ভাগ্যে-ঘাটাবে চাঞং 
 জর্বগ্রাপী,নুধ্যমঞ্ডল বহিস্থ অপরাপর বান্পীভূত নক্ষত্র পুজের সহিত' খিলিত 
সম গায় স্থির আরণে যেমন ছিলে তেমনই মাথা রদ ূ হকে ॥ফারীর 
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হত, থষ্ পসামায হত: লক এই অপূর্ব গতর পু রহস্যের ই | 
' ক্করিবে কে? 

জগতের কার্ধ্য প্রণালী বুঝিতে হুইলে এই. টি নাথ চাই, জড় ঠা 

ধরিয়া লও জড় পদার্থ আছে, সুক্ষ বা অণুরূপে সমস্ত জগৎ সমভাবে 

র্যাপিয়! 'আছে; ধরিয়া লও শক্তি তাহার উপর খাজ করিল; উৎপন্ন 

হইল. গতি বা! পরিবর্তন । কালে দেখিবে স্ুর্যচন্দ্র শোভিত, মানুষ কীটা- 

ধুষিত, অনন্ত বৈচিত্র্য-মগ্ডিত ব্রক্মাণ্ডের উৎপতি; দিবা রাত্রি, শীত গ্রীন্ম, 

শাদাকাল, সমস্ত পার্থক্যের বিকাশ? মেঘ ব্ধিবে, বায়ু গঞ্জিবে, ফুল ফুটিবে, 

চাদ উঠিবে, যুব। হাসিবে, শিশু .কীদিবে। এই অন্ত বৈচিত্রের, নিয়ম 
এক--অখথণ্ড ও অদ্বিতীয় । 

সৃষ্টির আরন্ত হইতে__কে জানে কবে সৃষ্টির আরস্ত-_জড়ের উপর শক্তির 

ক্রীড়া চলিতেছে ; অনস্ত কাল ব্যাপিয়া! অনন্ত প্রবাহে অনস্ত তরঙ্গে স্থষ্টির 

শ্রোত চলিয়াছে ; বিরাম. নাই, বিশীম নাই, এই মহাতরঙ্গের মহাকলোলে 

ুর্ধ্য..চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সহজে সহজে লক্ষে লক্ষে কোনংস্িক দিয়া ভাসিয়া 

যাইতেছে দিগত্তব্যাপী মহাকালের মহাকা পূর্ণ করিয়া অচল অজর 

অনাদি অনস্ত সীমাহীন. জড়ের মহামূত্তি বিরাজমান ; তছুপরি, মহেশ্বরের 

মহামহিমাময় জড়মুত্তির উপরি, 'নত্ত জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের কারণভূত। 
অনন্ত ব্রক্মাণ্ডের অনন্ত স্ষ্টির-প্রসবিনী;জগন্মাত। জগদ্ধাত্রী জগতুগ্রলয়কারিণী, 
বিশ্বেশ্বরের মহাশক্তি ক্রীডুমানা! মহাকালের মহাশরীর ব্যাপ্ত করিয়া, 
.বাক্যাতীত, :মনোতীত, কল্পনাতীত, ভৈরব রাঁবে ভৈরব ভাবে ক্রীড়ামানা_. 
মহাশক্তি ! ভৈরবী সে শক্তি, ভীষণা সে ক্রীড়া । অনস্তের গর্ভে মহাবেগে . 
উছলিতেছে মহাতরক্ষ__-অতীতের অন্ধকারময় ভীমগর্ভে বজনির্ধোষে" দিগন্ত 

'আপুরিত ককরিয়।, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়। ভাঙ্গিয়া গড়িয়া! 
' জড়ের সহিত জ্ীড়মানা_ শক্তি ; ; মহেশ্বরের সহিত, ক্রীড়মানা মহেশ্বরী। 

ভীমনৃত্যে উন্মাদিতা। মহাকালী। আদি লাই, অস্ত নাই, সৃষ্টির অআ্রোভ. : 
চলিয়াছে; 'অনস্তের গর্ভ দিয়া অনস্ত কল্লোলে ছুটিয়াছে), কে জানে কবে 
শেষ হইবে? কত কোটি. সৌরজগৎ পলকের মধ্যে হিয়া উঠিয়া নিভিয়া 
যাইতেছে? বিকট আ্োতের বিকট আবর্তে, বিশ্বসটির ঘর্ণচক্রে তখনই 
ভূবিতেছে, ভীমাবর্তে পড়িয়া কতই বা ছ্টা হা করতেছে জ জানে হা রি 
নী রকি, কে কজানে ন ইহার » জা ডি (কোথায় বা 
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..- বিশ্বত্রন্ধা্ ্াপিয় অবস্থিত বিরাট পুরুষের বিরাট শরীর ৯ পরি- 
_ ব্যাপ্ত অনাদি মৃত্যুপ্রয়, মহাকাল,_ 

পুথিবী সলিলং তেজো! বায়ুরাকাশমেবচ | 

ুর্য্যাচন্দ্রমসৌ সোমযাজী চ-_--_-----॥ . 

এই অষ্ট মুক্তিতে, দবংক্ষেপত জাগতিক বিভিন্ন পদার্থে, মানবে্দরিয় প্রকাশ 

মান, সর্ধত্রব্যাপী সর্বতঃ স্থায়ী, জড়রূপী শবরূপী মহাদেবের মহাকাক্্র. 

সর্বভূতের অধীশ্বর, সর্বভূতের নায়ক, আশুতোষ ব্যোমকেশ মহামুত্তি 
সেই মহাশরীরের হদয়োপরি সংস্থিত1, উন্মত্তভাবে ক্রীড়মান। অবিরাম মহা- 

সংগ্রামে উন্মত্া মহাদেবের অর্দান্গরূপিণী মহাশক্তি-_ভীমভাবে ভীম 
সমরে নিরতা 

কালী করালবদদন। বিনিষ্ষা স্তাসিপাশিনী । 

বিশাল খষ্টাঙ্গধর! নরমাল! বিভূষণ। ॥ 
বালার্ক ম্লাকারলোচনত্রিতয়ান্বিত।। 

 স্যক্দ্বয়গল্রক্তধারাবিষ্ষ,রিতানন]। রর 

শবানাৎ করসংঘাতৈঃ কৃতকাক্ষী হসনুখী । 

দক্ষিণ-কালিকার ভীমামূর্তি, ঈশানের বক্ষোপরি বিকটবেশে সমারঢা; দেবা. 
্ধরের ভীমসমরে অস্থরনাশার্থ নৃত্যন্তী মহাকাঁলী। 

এই স্থাষ্টির ক্রিয়া সেই মহাশক্তির . মহাসংগ্রামে নৃত্য মাত্র। এই প্রকাও 
 বিশ্ব-_মানব তুমি এই প্রা বিশ্বের কি জান? এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সেই 
প্রকাণ্ড শক্তির নৃত্য মাত্র। বিশ্বমগুলের সর্ধাত্র__নাক্ষত্রিক জগতে, মৌর-. 
জগতে, সুর্ধ্য পৃথিবীর আকর্ষণে, পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে, নদীর. পতনে, 
সাগরের উত্থানে, শরবিক্ষেপে, লোষ্নিক্ষেপে, ভূগর্ভোখ ধাতু পদার্থের উৎ*, 
ক্ষেপণে, বৃক্ষস্থ ফলের "অধঃপতনে-জর্ধত্র সমভাবে প্রকাশমান_-একই 

নি্মে জাত, একই নিয়মে চাঁলিত, জাগতিক ক্রিয়াসমষ্টিরই নাম সি, 

5: অথবা জগতই' সেই অবিচ্ছেদোত্তবা ক্রিয়ানিচয়ের পরম্পরা মাত্র। 
_ পুরাণকক্পিত কালিকামৃষ্তিতে আমরা বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত দেখিলাম, 
তাহাতে বিস্মিত হইও লা। হিন্দু, ১০৪৪ বজ্পানের ্ মতম: | রর তবে 

রঃ প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
..,.. জড়পদার্থকে মহাদেবের মহাশরীর বলাম তাহাহেও বশর রকি ই 
টি নই | রানাকেরা জড়কে হযে করুন, ক্ষতি নাই, কিন্ত ঈশ্বরে যাহার না 
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আঁছে,*ঈশ্বরে ফাহার ভীতি আছে, তিনি এই নিখিল-ব্যাঁপি অনস্ত বিশ্বের 
কারণকে কবিশ্রেষ্ঠ গেটের সহিত জগদীশ্বরের জীবস্ত অঙ্গচ্ছদ বলিয়! ভীতি- 
ভরে নমস্কার করিবেন। 

অনার্দি সেই জড়--দবার্শনিক যাহার তত্ব পান না, বৈজ্ঞানিক যাহার 
পূজা করেন, কবি যাহার গুণ গান করেন, ব্রহ্গাণ্ডেই মূলীভূত, .বিশ্বের 
আদ্য, বিশ্বের বীজ, ঈশ্বর যে মুঞ্ভিতে প্রকাশমান, যাহার জন্ম কেহ দেখে 
নাই, যাহার মৃত্যু কেহ দেখিবে না, তেত্রিশকোটি দেবতা যাহার অংশমান্র, 

সেই সর্ধলোক পুজিত | 
অশেষ জগতাং শেষঃ শেষোহি পরিকীপ্তিতঃ 

শেষকাঁলে ধৃতঃ কট্যাঁং কালাভরণভূষিতঃ। 

যাহার মহা শরীরে 
মহাগুলয়সম্ত,তং চিভাভন্ম চ দৃশ্যনে | 

পৃথিব্যাদীনি ভূতানি তেষাৎ বেতালকোঁগণঃ । ". 
ততোইসৌ প্রোচ্যতে সপ্ভিঃ ভূতবেতালসতবৃতঃ 
পাদৌ যস্য তু পাভালং কটির্ভ-দেটাঃ শিরস্তথা। 
দিশে! বাসাংসি যস্যাসন্ দাসগান্তেন স স্থৃতঃ ॥ 

সেই মহাপুরুষকে 

| বিভূষণো্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা 
গজাজিনালম্বি ছ্ুকূল ধারি বা। 

' কফপালি বা স্যাদথবেন্দু শেখরম্। 

কবি ও দার্শনিক যে মুস্তিতেই কল্পনা করুন ও ষে ভাবেই দেখুন, আমি সেই 
মহাঁপুরুষকৈ ভীতচিত্তে প্রণাম করি। 

শিবের সহখন্মিণী সহচারিণী শক্তি, যাঁর বলে এই মহাচক্র চলিতেছে, | 
জলে স্থলে, স্্ধ্যে চন্ত্রে, আকাশে পাতালে, মনুষ্য হৃদয়ে, সমাজ শরীরে, সর্বত্র 

প্রকাশমানা শক্তি-_-জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত ,পৃথিবীর 
গতিতে স্যর তাপে,মেঘে বিদ্যুতে টাদের আলোকে /ইংরেজের বিপুলবিভবেঃ, প্র 

ফরাসীর রাজ্যবিপ্লবে, সর্বত্র প্রকাশমান: তেজঃ পুঞ্জের সমাস শ শকি- রর 

এ ততোহতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণে! বদনাত্ততঃ রা ০ 

নিশ্চক্রমে মহাতেজো। রক্ষণঃ শঙহরস্য চ।. 

 অন্যেবা্ষেথ দেবানাৎ শক্রা্দীনাং পরী: 



নির্গতং স্থুমহত্তেজঃ তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত।. 
অতীব তেজস$ কূটৎ জলস্তমিব পর্ধবভম্.- 
দদৃশুন্তে স্থরাস্তত্র জালাব্যাপ্ত দ্িগন্তরম্ ॥ 
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ধঘদেব শরীরজম্.। 

48 এব্ম্ং তদতূন্নারী ব্যাপ্ত লোকজ্রয় স্বিষা॥ নি পুরাণ 
নদীতে পর্বতে, পবনে বরুণে, স্ুর্য্যে সৌমে, সর্ধত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ 

মানা শক্তি র 
থষ্টিস্ছিতি বিনাশানাঁং শক্তিভূতা সনাতনী । (৮ 
সর্ধন্বব্বপা সর্ধেশ। সর্বশক্তি সমন্থিতা ॥ 
ইন্জিয়াণামধিষ্টাত্রী ভূতানাধ্চাখিলেষু যা ।. 

চিতিরূপেণ যা কৎস্সমেতদ্াপ্য স্থিতা জগৎ ॥ 

প্রাচীন এপিকিউরস, ডিমক্রিটস্ হইতে আধুনিক ' হক্লি, না 
স্পেন্সার প্রভৃতি পুরুষ-প্রধানের! বে মহাশক্তির। উপাসক; যে শক্তির 
বিদ্যমানতায় স্বয়ং শিবের বিদ্যমানতা! ) তান্ত্রিকের কুক্মদর্শনে যে মহাঁশক্তি 
মহাদেবের সঙ্গিনী হইয়াও জননী, সেই জগৎ প্রন্থৃতি মহাদেবীর আরাধনা 
করিতে পাইলে, আর কি চাও মানব? 

এখন দেখিলাম বিশ্বে এই অনস্ত বৈচিত্র্য যাহা কিছু টিরাটিনানর। 

উপগ্রহে, পৃথিবীর ইতিহাসে, জীবশরীরের গঠনে,মানব'মনের বিকাশে, সমাজ- 

শরীরের বিবর্তনে, যে খানে যাহা কিছু দেখাযায়!সে সমস্তই'গতি এবং সেই 
গতি জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়ায় সমুৎপন্ন । স্যষ্টির পূর্বে,-পর্বব ঘি কখন 
সম্ভব হর, সৃষ্টির পূর্ে-_ধীশী মহাশক্তি হইতে জড়ের উদ্ভব হয্ম এবং কালক্রমে? রী 
জড় ও শক্তির সমন্বয়ে এই নিখিল চরাচরের উৎপত্তি হইয়াছে । বিজ্ঞানের; 
বিবর্তবাদ আর কিছুই নয়, পুরাকালের কালিকা মুর্তিও আর কিছুই ন নয় 
উভয়ই এই: গভীর তত্বের বিকাশ মাত্র। হা 

এইন্ছষ্ট জগতে দেবান্জরে এক মহাসংগ্রাম চলিতেছে, থর আর” . 
হইতে. চলিতেছে... যে দিন এই সংগ্রাম থামিবে সেই দিন আঁবার ক্র্গীভোঃ, 
সমস্ত বৈভিত্্য লোপ হইবে সমস্ত জগৎ আবার একাকীর ইউথা যাইবে, 
আবার সর্বত্র একাকার হইবে”) স্ষ্টির বৈচিত্র্য যতদিন, “দেবান্থরের এই. ) 
সংগ্রাম ততদিন । এই দেখান্থরের মহাসমর, সুরের সহিভন্অন্থরের, ভালর 
সহিত মন্দর, কল্যাণের সহিত 'অকল্যাপের, ধর্শের “দহিভ-্অধন্মের চিরক্ভন 



৫ মহাশক্তি। ৩৫৫ 

উত্তরখধিকাঁরীর অভাব দেখাইয়া! সেতার, ঝান্সী ও নাগপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে) 
দংযোজিত; করিয়া তুলেন। সর্বশেষে অত্যাচার ও অবিচারের ছলে 
অযোধ্যা! অধিকৃত হয়। | 

তারতের ব্রিটীশাধিকার এইরপে সম্প্রসারিত হইয়া! উঠে। ব্রিটিশগণ 
ভারতবর্ষায়দিগের সাহায্যে যুদ্ধে জয় করিয়াছেন এবং কোথাও চিরস্তন 
সন্ধিভক্ষ করিয়া, কোথাও গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়। ভীরতবধষেক্ প্রধান প্রধান 

রাজ্যগুলি আপনাদের অধিকারের সহিত সংযোজিত করিয়া তুলিয়াছেন।, 
অনেক অত্যাচারে ও অনেক অবিচারে ভারতে ব্রিটিশ সম্রীজ্য পরিপুষ্ট ও 

পরিবর্দিত হইয়াছে। মহারাণী বিকৃটোরিয়া যখন এই সম্াজ্যের শাসন ভার, 
গ্রহণ করেন, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন,ভারতবর্ষের প্রজাদের শ্রীবৃদ্ধি 

হইলেই আমি আপনাকে প্রবল ও পরাক্রাত্ত মনে করিব, প্রজার! সন্তষ্ট 

থাকিলেই আমি আপনাকে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ ভাবিব এবং 'প্রজারা সন্তুষ্ট 
হইয়! যে কৃতজ্ঞত1 ও রাজভক্তি দেখাবে, তাহাই আমি সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার 

জ্ঞান*কষরিব |” আমাদের আশা আছে, ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর শাসনে, 

এক সময়ে ভারতবর্ষের সব্ধাঙগণ শ্রবৃদ্ধি হইবে, ধন্ম ও ন্যায়ের সীম! লবন 

করিয়া যে সাম্রাজ্য অধিকার কর! হুইয়াছে তাহার শাসন কাধ্য ধর্্পরৃতা ও 
ন্যাক়পরতার মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া! উঠিবে। আমরা সিদ্বিদাতা 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আশাম্িত হৃদয়ে এই শুভদিনের প্রতীক্ষা 

করিতেছি । 

_ মহাশক্তি | 
য় কে? সামি কে ? এই অন্ত বৈচিত্র চিত্রিত অনস্ত দ্ধাও রি ক. 

ইহা কোথা হইতে আসিল ? কে জানে ইহ! কোথা হইতে আসিল % প্রাচীন ০ 
আর্ধয ববি এ কথার উত্তর দিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয়... 
এ কথার উত্তর দিতে পারে না। দর্শন এখানে সৃ্টিহীন, বিজন এখানে ৭ : 
নিত । 17. আমি, কে ্ ে ইহার উত্তর দিব দত টা এ 
ক এই. অসীম তরন্ধাও। ১গড়িয়াছে, উহা, কি: ্ তর চা, মানব নব 2 



কে. বিএ ধা কার বরি$ নী কে জানে, এষ বাতি: কা 

 গরিশ্যমান অনস্ত জগৎ সীমাহীন, পরিধিষ্ীন অনভ্ত :আকাশৈ অনম্তকাল. 

তীন7নাগ,--কে আমাকে বলিবে ইহা কি? পাচীন বৈদাতিক- বলিয়াছেন 

এ মায়া; আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন ইহা অজ্ঞেয়। বিজ্ঞান ও" দর্শনের 

একমাত্র উত্তর, _আরঁ্ জানি না। 
এই যে প্রাতঃস্ু্ধ্য উদ্দিত হইয়া বন্ুহ্ধরার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার 

করিতেছে, প্রকৃতি স্বর্ণকীস্তি ধারণ করিয়া রূপের স্সিগ্ধ রশ্মিতে ভাবুকের 
মন ভূলাইতেছে; পাবী জাগিল, ফুল ফুল, নব-কুস্থমিত তরুশাখে অলি 

আলিয়া বস্কীর দিল; মনুষ্য, বল দেখি এ সব কি? এ সব সত্য, কি'মিথা? 

এ সব প্রকৃত, কি ভাণ? বিজ্ঞানের ততৃদর্শী চক্ষে দেখিবে এ সবকি তা 
জান না। দেখিবে, প্রকৃতির এই ভূবন ভুলান হাসি. ফুলের 'অধুমক্স বাস 

কোকিলের এই উন্মাদক স্বর, এ সব মানুষ তোমার কাছেই ভাল তোমার 

কাছেই এরূপ । প্রকৃত কি তা তুমি জান নাঁ। বিজ্ঞানের চক্ষে দেখ, মধ্যান্ 

মার্তগের খরজ্যোতিঃ ও পুর্ণচন্দ্রের কনক সুধা বিশ্বব্যাপি -সুক্ষ্সাতি সুঙ্ষয পদীর্ঘ 

বিশেষের তরঙ্ায়িত গতি মাত্র। তোমার চক্ষুতে যখন আঘাত লাগে, 
তুমি দেখ আলো । তোমার চক্ষে যখন আঁঘাত লাগে না, তখন তুমি 
দেখ আধার। জগৎ হইতে লীবের চক্ষু বিলুপ্ত হউক, তখন আলোক 
ও" অশ্ধার, নীল ও পীত, সুন্দর ও কুৎসিত কিছুরই পার্থক্য থাকিবে না। 

তেমনই জলদের গভীর গর্জন ও বীণার মধুর নিক্কণ তোমার কাছেই' পৃথক. 
মাত্র । জগৎ হঈতে জীবের জীবন লুপ্ত হউক, জগতে শব্দের আর পার্থক্য 
থাকিবে না। তেমনি জগতে ছোট বড়, লঘু গুরু, ভাল মন্দ, স্থরূপ কুরূপ্, 

পাপ পুণ্য, সবই তোমার কাছে ও ক্ডোমার ক্গন্যে। এই বিশাল ব্রহ্গাণ্ডের 
বাহির হইতে যদি দেখিতে পার, শাঁঙ1.হঈলে কিছুরই পৃথগন্তিত্ব দেখিবে . 

ন1। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক বই আর ছুই নাই। ব্রহ্গাও্ড অখণ্ড), ইহ! এক। 
বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত এই, উহার চরম উত্তর--যাহুণ; দেখিতেছ" তাহা রা 

' নন) তাঁহা কিতুমি জান ন1। সান্ুষ অন্পবুদ্ধি, মানুষ কি বলিয়া 'অনস্ত কি 
তাহা বলিবে। মানুষের সমস্ত 'জ্ঞান নিজ অবস্থা সাপেক্ষ, দর্শনে বঙ্গে 
শত স্বরূপ কি তাহা জানি না4. একটি পিপীড়া যাহাকে ক্ষুদ্র বল 
এক খণ্ড কাচ লইয়! দেখ অতি বৃহৎ বোধ, হইবে? বাধুর বদলে অন্য পীরের. 

ভিতর" দিয়া) দেখ; অন্য আঁকার লাঁ্সিবে, ভোমার চক্ষুর যদি -পরিরর্. 



মহাশক্তি। . খপ, 

হয় তাহা হলে এখনই” যাীকে ছোট বল তাচাকে বড় বলিখে; অথবা 
যাহাকে বড়: বল তাগীকে ছোট বলিবে। তোমার ক্বাছে' যাহ] গরম, 

আমার কাছে তাহা, শীতল; তোমার কাছে যাহা শক্ত'আমীর“কাছে তাহা 

সহজ; তোমার কাছে যাহা স্ন্দর আমার কাছে তাহা কাবার; কে বলিয়া 

দিবে তাহার স্বরূপ কি? তুমি বপিয়া আছ, একজন সাধারণ লোক.ব্সিবে 
তুমি স্থির ; একজন বৈজ্ঞানিক বলিবে তুমি পৃথিবীর সহিত ঘণ্টায় এত অভম্র 

ক্রোশ বেগে ঘুরিতেডে । আধার যদি ী সৌর জগতের নিরপেক্ষ গতির 

বিষয় ভাবিয়া দেখ, কে'গণিবে কত কোটি ক্রোশ তুমি দিধামধ্যে ভ্রমণ 

কর্িতেছ । কেজানে তুমি স্থির কি আস্ির ? 

তবে'কেন ভাই, এত বাগ.বিতণ্ড?.যে জগতের কিছুই জান না, ্ েই 

জগতের কর্তাকে লইয়া এত টানাটানি কেন ।: তুমি কার্য জাননা, কারণ 

অনুসন্ধান কর, ও 'ন্ুসন্ধানে কৃতকাঁম হইয়াছি বলিয়া ম্পদ্ধারঘে জগৎ 

ফাটাও। এস, ভাঈ আমরা ত্রীন্ত জীব দূরে চাহিয়া কাজ নাই; অজ্জেয়ের 
অজ্ঞেয়, জ্ঞানের জ্ঞান, প্রাণের প্রাণ, সেই অজ্ঞের পুরুষ কে 

কখিৎ পুরাণমন্্শাসি তারমত ারণীয়াসম্. _-- 

সর্বস্য ধাতীরমচিন্ত্যরপমাদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ__- 

দুর হইতে প্রণাম করি | 
অচিস্ত্যাব্যক্তরূপায় নিগুণায় গুণাত্রনে। 

 সমস্তজগদাধার মূর্তয়ে ক্ষণে নম্ঃ ॥ 

এস ভাই, সহজ পথে যাই 1 যাহা অজ্ঞেষ তাহা জানিতে যাঁওয়ীতেই' কাজ, 

না| যা! সীমাবদ্ধ মনুষ্যজ্ঞানের গম্য, মনুষ্য জ্ঞান: সাপেক্ষ/ তাহাই 
ফি,--ভাঁই' ভাবি । ভুলো নাঃ যাহা ভাঁবিবে স্তবমস্তই' মনুষ্য জ্ঞান সাপেক্ষ, 

' প্রকৃত নিরবচ্ছিন্ন কি তাহার শ্থিরত1 নাই ।, | ৫8 

মানুষের "জ্ঞান সীমার অপর পারে ব্রন্মাণ্ড অথণ্ড। স্থল সুক্ষ ভেদ নট . 
আধার আলো! ভেদ, নাই, লঘু গুরু ভেদ না, শ্েত কৃ অপৃথক$ পাপ 

পণ্য অভিন্ন: সেখানে সবই এক, সবই এক: ধঙ্ক্ান্ত- 1: সেখানে. 
জ্ঞাম'ও' অজ্ঞান' এক, পূর্ব ও: পশ্চিম এক, স্থিতি ও গতি এক, কার্য, নত. 
কারণ এক। পেধানে বর্ণ নাই, স্বাদ নাই; সুখ ছুহখে পার্থক্য, দাই 
হিংসা ভালবাসায় প্রতেদ' রাইন ই আছে, ফল ই): নে মত কার... 
সাধ্য) ভেদ; করো. ক ৃ | বে 



৩৫৮ . নবজীবন | 
মনুষ্যের জ্ঞানসীমার ভিতরে আইস, দেখিবে সেখানে কি বিচিত্র দৃষ্য। 

কোটি কোটি হুর্ধয চতুর্দিকে রশ্মিরাশি বিকীরণ করিয়া প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণমান; 
কুর্ষে্যর পর কুর্য্য, তার পর সুর্য কে গণনা! করে কত? অকুল সাগরে অগণ্য 

জলকণা, সীমাহীন মরুতে অগণ্য বালুকণা, কে গণিবে কত? র্য্যের 
পাশে গ্রহ, গ্রহের পাঁশে উপগ্রহ, শৃঙ্খলে গ্রথিত, শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে বাধা । 
অনস্ত আকাশে প্রকাণ্ড মার্ভগুচয়, মানুষের চোখে যেন নীল চন্দ্রাতপে 

মাণিকের মত বিকিমিকি জলে, এর চেয়ে বিচিত্র আর কি চাও ? “জগৎ 

মুখের পানে চায়, জগৎ পাগল হয়ে যায়”-_রূপের অতুল ভাগারে সৌন্দর্যের 
রাশি, রাশি রাশি, মধুযাঁথা স্ধীমাথা, যে ষত পার প্রাণ ভরিয়া ভোগ কর; 
এ ভাগার শূন্য হইবার নয়। নগণ্য ধূলিকণ! সমান পৃথিবী. সেখানেও 
রূপের ছড়াছড়ি, রূপ নিয়ে কাড়াকাড়ি, আনন্দের বাজার, প্রমোৌদের হাট, 

সুখের মধুর হিল্লোল, প্রেমের গভীর কল্লোল, এমন কি আর আছে। 

সাগরাম্থরা অদ্রি-শেখর! বুদ্ধরী, কোথাও নদী, ০কাঁথাও ভূধর, কোথাও 
সাগর কোথাও প্রান্তর, কোথাও বন, কোথাও কানন । শিশুর আধ 

হাসি যুবতীর বূসরাশি,ঘৌবনের উন্দেলতা, বাদ্ধক্যের গভীরতা, যুবায় হৃদয়, 

রমণীর প্রণয়, কি চাও, এর চেরে খিচিত্র আর কি চাও? 

আবার দেখ এই জগৎ কি ভয়স্কর। জগতের প্রতি লোমকুপ হইতে 

অগ্নিশিখা প্রবলবেগে বাহিরিতেছে । অগ্রিজিহ্ব মার্তও পলকে পলকে কত 

কত ক্ষুদ্রতর জগৎ গ্রাস করিয়। স্বশরীর পুষ্ট করিতেছে ; ঝলকে ঝলকে . 

অগ্নি নদিকপিতেছে। কত জগৎ ভাসিতেছে, প্রতি মুহুর্তে কত প্রকাণ্ড 

জগৎ ধুলিসাৎ হইতেছে । এই ক্ষুন্্র পৃথিবীর কোথাও বাত্যার প্রলয় গঞ্জনে 
মহীধ শিখর কীপিতেছে, কোথাও অগ্নি লকংলক- জিহ্বা বিস্তার করিয়া 
বিশ্বগ্রাসের প্রয়াস পাইতেছে । কুস্থমে কীট, অমৃতে বিষ, জীবনে পাপ 

মরণে তাপ, রোগীর যাতনা, সাধুর লাগ্না, স্থবিরের অপমান, টা 
'ব্ক্তপান ! কে বলে পৃ থবী সুখময়ী? রি 

এই অপূর্বব বৈচিত্র্যের কারণ কি? হয রী নৃতন কি পুরাতন 
ইহার উদ্ভব কোথা হইতে? ইহাঁর কি আদি আছে, ইহার কি অস্ত আছে: র্ 
মন্ুষ্যের জ্ঞান কি নিজ বিষয়ীভূত ?.এই পার্থক্যের আদি অস্ত কল্পনা করিতে 

সমর্থ? বিজ্ঞান, বলিবে হাঁ । মন্গষ্যের জ্ঞান সামান্য ও সীমাবন্ধ হইয়া 

'ভাগ্যবলে-ও বিধাতার অন্ভুত কৌশ্লবলে আপাতত অসামান্য ও..অসীদ।. 



মহাশক্তি। ৩৬৫ 
এই গ্রহাসমর-্-অন্গুরমজ্দের সহিত আঙ্িমানের, শেমাইতের অমার্জিত 

করনায় শয়তানের সহিত স্বয়ং ঈশ্বরের-_মহাসমর | এই মহাসমরের বৈজ্ঞা- 

নিক নায় জীবন যুদ্ধ )' এই' যুদ্ধের'পরিণাম--স্ুরের জয় অস্থরের পরাজয়, 
ধর্মের জয় অধর্দ্ের ক্ষয়, ঈশ্বরের জয় শয়তানের পরাজয়। 

এই দেবাস্থর-সংগ্রামে দেবেরই জয়, মহাশক্তির নির্মম খড়েগ অসুরের 
নিপাত। ঘাহা ভাল, .যাহা সুন্দর, তাহাই নির্বাচিত হইয়। জগতের কল্যান-: 
সাধন ও সৌনর্ধ্যষর্ধঘন করে। সেই শক্তিচালিত নির্বাচনে জগতের 
এই অবিশ্রান্ত “বিবর্তন, স্থষ্টির এই ক্রমিক বিকাশ, জীবদেহের' উদ্ভব ও 

মানব হৃদয়ের উন্নতি 1 
এই মহাসমরে-ছুষ্টের দমনে, শিষ্টের পালনে, অসুরের ক্ষয়ে, সুরের জয়ে 

সহায়ীভূতা কে 1--না, চিস্তার অগম্যা, কল্পনার অতীতা, বৈজ্ঞানিকের 
আরাধ্য, - সাধকের উপাস্য, জগন্সিবাস জগন্নাথের মহাশক্তি। আইস' 

ভাই; আমর! সামান্য মানব তেই মহাশক্তির সমক্ষে ভক্তি-শ্রীতি-ভীতি-পুর্ণ 
হৃদয়ে প্রণত হই 

দেবি 'বিপন্লার্তিহরে প্রসীদ 

প্রসীদ মাত গতোইথিলস্য। : 
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাঁহি বিশ্ব 

ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥ 

ত্বং বৈষ্বীশক্তিরনস্তবীর্য্যা 

বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়।। 
সম্মোহিতৎ দেবি সমস্তমেততৎ 

ত্বং বৈ শ্রসন্ন ভূবি মুক্তিহেতু$ ॥ 

সর্বমল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে । 

 শরণ্যে ত্যপ্ধকে গৌরি নারায়ণি নমোস্ততৈ ॥ . 



ভারতের রাজলক্ষ্মী। 
১২ 

দদীর্ঘকাল পরে কেন এ নিদ্রা ভাঙ্গিল, 

কেন এত নরনারী, 

ধাড়াইয়া সারি সারি 
কেতন বিবিধ বর্ণে গগন ছাইল 
উল্লাস বাজনা কেন সঘনে বাজিল? 

২ 

কেন আজি চারি ধারে আনন্দ ঘোষণা? 

নাচিতেছে গাহিতেছে, 

প্রেম সুধা ঢালিতেছে! 

কোন্ যোগী পুরাইল অভীষ্ট কামনা 
আজি এ ধরায় কেন স্বগাঁয় বাজন] ? 

শু 

«কে বলিবে কি খটেছে কপালে আমার 

প্রিয় পুত্র মোর যত, 

_ সফলি হয়েছে গত, 

অবশেষে হল বুঝি বাসনা কাহার . 

_..বধিতে আমারে, তাই এ সুখ অপার! 
৪... 

রি দাই বুবি নিতে হছে গাইছে সকলে? 
.. ভাই কলিকাতা অঙ্গে, : 

ূ  সাজাইল নানা রঙ্গে ? 

সুষ্ধন্ত্ মোহিবারে চায় সবে ছলে, 

৬৫ 

প্যদবধি আর্ধ্যগৃহ ঘুচেছে আমার ; 
ঘুচিয়াছে সব সুখ, 

নিত্য নিত্য পাই ছুখ, 

অবসাদে মন প্রাণ হইল কেমন 

সে অবধি একরূপ ছিন্থ অদর্শন। 
৬ ৰ 

“কর্মদোষে এল কালে দুর্জয় পাঠান। 
রাধিতে সতীত্বধন, ' 

আর্ধ্যকুল বালাগণ 

(অনলে আহ্তি দিল সাধের জীবন $ 

দেখে শুনে মুদ্দিলাম আমার নয়ন! 
' 

“সাধ হ'ল পড়ি আমি জনস্ত অনধে 
রাখি স্বাধীনতা ধন, | 

ব্যাকুল হইল মন, | 

আর্ধ্যবালা চিতা যবে জলিল ভূঁভলে রর 

ধূয়ে সব মুছে গেল মম ছা 

৮:০0 28 

“তদবধি শূন্য মনে প্রাণ নর পরাণ 1. 
গভীর পাতালে বসি, 

নাহি তথা রবি শশী? 
নিল রঃ 

[ও (কিআছেকগালে মোর না জানি কিনে! এ নিরি ৪ ৮ গোগ গন 



ভারতের রাজলন্ষী | 

নিয়তি গুনিলে পাছে বাগ! পূর্ণ হয়__ 

ঘোর রবে সিন্ধু তায়, 

নিত্যবাদ সাধে হায় ! 

দুখের ভারতী মোর লয় হয়ে যায়, 

বিরলে ফুটিয়ে সাধ বিরলে ফুরায়! 
১০ 

“না! নিদ্রিত ন! জাগ্রত ছিলাম তথায় ! 

ছিলাম কি বেঁচে প্রাণে, 

তাহাও কি কেহ জানে? 

মৃতদেহে কিন্বা প্রাণ এল পুনরায় ! 

আমাতে ছিল না! আমি কব তা কাহায়! 

১১ 

“সম্গা যনে অভিলাষ আর্যের কুশল, 

দিব! নিশি মম প্রাণ, 
গায় আধ্য কুল গান। 

আধ্য রাজ্য পাবে বলে সহি এ সকল 

তানা হলে ভেঙে যেত এ হৃদি বিকল। 

১২ 

_ “পাঠান মোগল পরে হায় রে আবার-_ 
স্থদূর বুটনবাসী, 

্াসিল ভারত আসি। 

বিক্রমে শার্দ,ল-মেষ হ'ল একাচার। 
' শান্তিময় হল সব, গেল অত্যাচার । 

সত . 

“তখন নিদ্রার কোলে লভিন্থু বিরাম; 

_. ভাবিলাম কভু আর, 
| ঘটিবে না কু আচার | 

নির্ভয়ে কুমার কল্যা নিপা যাবে 
''এ রাজার টি ভাব রবে চির তরে। ১ 

৩৬৭ 

১৪ 

“মম ভাগ্য দোষে হায় সে সখ ফুরাল 

আর সে বিরাম নাই, 
শান্তিহীন সর্ব ঠাই! 

জেতা বিজেতার ভাব বিপদ ঘটাল; 

অন্তরের আশা মোর অন্তরে লুকাল! 

| ১৫ 

“দেখিলাম অত্যাচার কত অবিচার ! 

কহিতে মনের কথা, 

মুখে বুকে যেন ব্যথা ! 

কে. যেন চাপিয় ধরে বসন আমার ) 

মনোব্যথা৷ আজো! তাই হয় ন! প্রচার। 

৯১৬ 

“কিছুদ্দিন পরে এক বৃটন কুমার 
ভারত শাসিতে এল, 

প্রাণ জুড়াইযে গেল! 

মুখের বাধন মম করিল মোচন, 

আশ্বাসে নিশ্বাস আমি ছাড়িন্ু তখন | 

৯১৭ | | 

“অকস্মাৎ একি শুনি, কেন এবাজনা? 
কেন বা সবার মুখে, 

আনন্দ ভাসিছে স্থখে ? 

সমগ্র ভাবতে কেন টর 

| গেল ডি ভারতের দাকুণ বেদনা” র্ 

১৮ 

ভারতের রাবী, উঠ. একবার !. 
পুর্ঝ স্মৃতি তুলে যাও: | 

নয়ন মেলিয়া চাও 
ৰা এ থে তোমার, তোখনরীপণ কমার রা ক্র 
(কিং হবে মিলে আর শোক টপারাবার মে | 



রি ্ . 

ছুই দিন পরে আর, 
থাকিবে না এ কুমার ৭ 

স্থনীল. সাগর পারে যাইবে বুটনে! 
কেঁদো না জননি আর মলিন বদনে ! 

0. ২০ 
চাঁও মা, প্রফুল নেত্রে বারেক, রীপণে 
বারেক হৃদয়ে ধর, 

রীগুণের তাপ হুর ! 
তোম। বিনা হৃদি মালা কে রারে ভুবনে? 

1. তোমারে দেখিতে ধায় হইয়েপাগীল ! তর ত্ঙ্ক শঙ্কাশূন্য মানব.সদনে | 
| ২১ 

এই পুত্র ছে জননি, ভারতের তরে 

হাহ যাতনা কত, 
সহিয়াছে অবিরত ! 

স্বজাতির, টিটকার সহে অকাতরে ! 
ধ্র মা, হৃদয়ে ধর সন্গেহ অন্তরে ! 

“এই কি রীপণ সেই বুটন কুমার ! 
আয়-বাছা কোলে. আয়, 

'জুড়াই তাপিত কাম! 

অল পুড়ে মন প্রাণ হয়েছেঃঅঙ্গার ; 
আয়রে শীতল কর হৃদয় আমার ! 

পরুন জননী তোর,প্রিয়।সে যেমন 
. বরে,আছে.তোর তরে, 

যাবি করে ফিরে ঘরে; 

 আয়িও ত তোর পরি, প্রাণের নন্দূন ! 
্ . না টা গিনি য়ন রন 1]. 

নরজীবন। 

২৪ 

“চিরদিন তার বুকে ফুমারি আদার ! 
আমার.তাপিত বুকে, 
আর না ধরিবে থে, 

একবার আয়.বাছা আয় দয়া করে! 
জনমের মত আজি-রিদাঁয় লূব:€র ! 

৫ 
“তুমি বস সুতির আদর্শের হল! 

বূটন-গৌরব ভুমি, 
গাবরে ইহা বিশ্ব্থমি ! 

দশ কোটি ভাই তোর হয়েছে কল 

২৬ 

“প্রীতি, প্রস্গতা যেন বদলে তোমার 

একভাৰে ছুই লেখা, 

ললাটে জ্ঞানের রেখা, 
অস্তরের ভাব যেন বনে প্রজার ; 

ুটন্-স্যশ তুমি করেছ উদ্ধার! 
২৭ 4 

“ফিরে যাবে যবে বৎস।স্মতশে ডোমার, 
.. বুটনিয়া,কাণেকাণপে, 7. 

গাহিও বিষাদ; গালে 

ভবিষ্যে ভারতে ষেন হয়;থতবিচারত্ 
এই কথা হে কুমার, বলো একবার. 

“বিদায়ের কালে-ব্ষম,কি দিক লা মার 
নাহি.কোহিগুকজন, ... । 
শির হান... 

তব,যোগর্ন উপস্থার তাই, এ ই 

| [বান বনু ভাররে,নাই তলে! 



লর্ড বীপপ। | ৩৬৪৯ 

দি, ০ 6 এই: র ৩১ ৮ শি 

«নিবেদন বিধাতায় দাসীর কেবল, . | এত স্থুখ প্রেম. খেল! সব কি স্বপল$ 
রা চিরদিন যেন তোরে, দেখিতে দেখিতে হায়) 

রাখেন শাঞ্সির ভোরে; সুখ কোথা চলে যায় 1... 

যাও বস নররাঞ্যে নাহি আর ফল;.; হিমাচল দম ছুথণ্নড়ে না কখন ! :: 

 ধর্শরাঁজ্য বিচরণে ধর মনে ব্ল 1” সকলি অলীক কিরে এতই যতন $.. 
্ ৩৬ বি . পতিত :. 0. ওজর 

যাবেরে এখনি চলে সাধের রীপণ | আয় প্রাণ ভরে গাই খুলিয। হৃদয় ! 
আয় আয় বঙ্গবাসী, এই স্থখ অভিলাষি, 

বিষাদসাগরে ভাসি, ধর তাঁন বঙ্গবাসী__ . . 

সীতারিয়া যাই চল ত্বরায় বুটন মুক্তকণ্ে উচ্চস্বরে গাও উভগায় 

লক্ষ্য করি কব তার! অই যে রীপণ ! | “অজয় জয় মহোদয় রিপণের জয় ?? .. 

লর্ড রীপণ। 
| আজও পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, লর্ড রীপণ ভারতের শাসনভার, র লইয়া 

আগমন করেন। তখন এ দেশীয়েরা তাহাকে চিনিত না। তিনি তংপৃর্কের 
একবার ছুই কি তিন মাসের নিমিত্ত ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরির কার্ধ্য করিয়া 
ছিলেন কটে। কিন্ত সে কার্যে ভারতবাসী তাহার, কোন পরিচয়. পান | 
নাই--তিনি ভাল লোক, কি মন্দ লোক, জানিস্টে পারে নাই। আজ-পাঁচ 

'বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বেই তিনি ভারতের শীসনভার পরিত্যাগ করিজ্ক। 
স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু আজ আর তিনি এ- দেশীয়বের কাছে, 
অপরিচিত নহেন। তাহার স্বদেশযাত্রায় এ-দেশীয় সকলেই কাতিরহৃদয়ে, ক্রনক্গ 
করিতেছে? ভারতবাসী আর (কান ইং রাজের জন্য এত কানা! কাদে নাইন রী 
আর কোন ইংরাজকে . এত হৃদয় ভরিয়া ভালবাসে নাই, এমন. পূর্ণ মাত্রায়, 

পুজা'করে নাই। -.র্ড রীপণ আল: ভারতবাসীর দেরতা। ।.'৫কমন শরজা খত অর দিনের য মধ্যে চিটিটি। অপরিচিত ব্য সী জি অবংখয বিদেশী জা. 

ডি ্ রি 



নি? নবজীবন । 

হৃদয়-দেবতা হইয়া ৪০৪ ভাবিয়া! দেখা কর্তব্য । রহৃস্ত বড 

শ্তরুতর। রহত্ত ভেদ করিতে পারিলে না উপকার সা | ৮ 
ভেদ করিবার চেষ্টা করিব । রি 

 বর্ড রীপণ ভারতের শাসনকর্তা হইয়া এ দেশে আসেন। রা পদে 
অধিঠিত থাকিয়া তিনি যে সকল কার্ধা করিয়াছেন বা যে সকল কার্্যের 
নুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ফলাফল বিচার করিয় দেখিলে তাহার দোষ-গুধ- 
বিচার অন্পন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমার এইরূপ সংস্কার, যে তিনি 
যে সকল কাধ্য করিয়! গিয়াছেন ভাহার ফলাফল-বিচার কিছু কাল-সাপেক্ষ। 

তীহার কৃতকার্ধ্য ব অনুষ্ঠানগুলি দেশের পক্ষে শুভ হইতে কি অণুভ হইবে, 
ভাহা এখন বলা যাইতে পারে না। আত্মশীসন বা শিক্ষা-বিস্তার ষে প্রকা. 
রের অনুষ্ঠান, তাহার পরিণতি নিতান্তই কাল-সাপেক্ষ। শুধু তাও নয়। 
তদপেক্ষা একটু গুরুতর কথ! আছে। এরূপ অনুষ্ঠানগুলির সিদ্ধি গুধু 
গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা বা শক্তি দাঁপেক্ষ নয়, অধিক পরিমাণে আমাদের নিজের 
শক্কি ও প্রবৃতি সাপেক্ষ । আ'ত্মশীসন সন্বদ্ধে লর্ড রীপণ স্বয়ং এ কথা' গোড়া 
হইতে বলিয়া! আসিয়াছেন। শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধেও আমরা সহজে বুঝিতে 
গারি যে আমাদের নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রভূত পরিমাণে প্রয়োজন 

হুইবে। অতএব লর্ড রীপণের অনুষ্ঠানের ফলাফল গুধু কাল-সাপেক্ষ নয়, 
আমাদের নিজেরও শক্তি-সাপেক্ষ। অতএব তে সকল অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এখন 
ভাল মন্দ কোন কথা বলা যাইতে পারে না। এবং ভবিষ্যতে সে সকল 
হুষ্ঠান বদি সুপিদ্ধ বা স্ুফলপ্রদ না হয়, তাহা হইলে তখন দেখিতে হইবে 
যে আমাদের নিজের দোষে ফল ভাল হইল না কি না। ধু লর্ড হা 
দোষ দিলে চলিবে ন1। 
.. অতএব লর্ড রিপণের অনুষ্ঠিত প্রধান প্রধান কার্ধ্য সি ফলাফল বিচ ৫ 
ক্ষরিয়া তাহার দোষ-গুণ বিচার আপাতত অসম্ভব এবং অসঙ্গত বলিয়া আমার 
বোধ হয়। কিন্ত সেই জন্যই তাহার অনুকূলে একটি কথ বলিতে বাধ্য- 

হইতেছি। তাহার প্রধান অনুষ্ঠান গুলির সিদ্ধি বা সফলতা আমাছের- 
'নিগ্ষের শক্তি এবং প্রবৃত্তি সাপেক্ষ, এ কথার অর্থ এই ষে তাহার শাসন", 

প্রগালী প্রজাশক্তিমূলক-_শুধু রাজশক্তিমূলক নয় । এবং তাহার শাসন-. 
শ্রগালী, প্রঙ্গাশক্তিমূলক, একথার অর্থ এই যে তিনি, শক্তিহীন প্রকে 
শজিশ্গা নী করিতে চাহেন, প্রজ।কে শুধু শাসনের পাত্র না. করিয়! শা: 



কর্তা কুরিতে চাহেন, শুধু বিজনবী রাজাকে রাজা না র
াখিয়া বিজিত প্রজাকেও 

রাজ! করিতে চাছেন। তিনি ঘৃণিত গ্রজাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়। রাঙ্জার 

গার্খে বসাইয়। রাজা! এবং প্রজ। উভয়কে লইয়া একটি সরীকি-কারখান! 
: বা জইণ্ট টক কোম্পানি করিতে চাহেন। তাহার শাসন-গুণালী বড় উচ্চ 

দবরের। প্রজার শক্তিই প্ররুত রাজশক্তি। লর্ড রীপণ "সেই প্রজাশক্তির 
উপর তাহার শাসন প্রণালী স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি তাহার মহত্বের এবং 
রাজশস্ষির অত্যুত্কষ্ট প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। এখন প্রজা-শক্তির অভাবে 
ঘদি তাহার প্রণালী সুফলপ্রদ না হয়, দোষ তাহার হইবে না, প্রজারই 
হইবে। 

কিন্তু লর্ড রীপণের টি ফলাফল কালসাপেক্ষ হইলেও তাহার মধ্যে 
দুই একটি সম্বন্ধে আপাতত কিছু বল যাইতে পারে।' প্রেস আইন 
উঠাইবার বিষয় বা রমেশ বাবুকে প্রধান বিগারপতি করার বিষয় আমি 

এন্কলে কিছু বলিব না। ওরূপ কার্য্যের ফলাফল কিছু সংস্কীর্ণ--সমাজব্যাপী 
| নয় এবং প্রায়ই উচ্চশ্রেণীসন্বদ্ধ হইয়া থাকে । আমি তাহার লবণশুক্ক কমাই+ 

ৃ 
| 

বার বিষয়, খাসমহল-বন্দোবস্তের বিষয় এবং ০০০০০০০৪ বিষয় 

৷ কিছু বলিব। 

ধাহারা ধনী, দ্বিতল ত্রিতল গৃছে বাঁস করেন, ধাহাদের জমিদারির আয় 

প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা, জগতে দীন দুঃখী আছে বলিয়া ধাহাদের 

জান নাই বলিলেও হয় এবং ধীহার! জমিদার না৷ হইয়াও আপনাদিগকে 
ঈমিদার-শ্রের্ণাভুক্ত জ্ঞান করিতে কিছুমাত্র কুঠিত বা লজ্জিত হন্ না, 

১11 111 

তাহারা বলিয়া থাকেন, যে লবণের শুন্ক কমাইয়। এদেশে লবণ জন্তাঁ 
করিবার ফিছু মাত্র গ্রয়োজন নাই, এবং লর্ড রীপণ্, লবণের শুন্ক কমাইয্া রর 

লবণ সস্তা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাহারা তাহাকে (90060060890, 
:91081:5) ভাব প্রবণ প্রভৃতি উপাধিতে উপহাস করিয়া খাকেন। তাহা” রি 

দের নিজের ঘরে প্রতিদিন ফোড়শোপচারে ভোজনের আয়োজন হইস্ঁ না 
থাকে এবং তাহাদের কদৃষটগুণেই হউক আর অদৃষ্টদোষেই হউক তাহাদের. 
জঠরানলঙও বড় প্রবল নম্ব। অতএব বিনা আত্মাসেই তাহাদের ক্্ধার 
শাস্তি হয়। তাই তাহার! মনে  করিয্ব থাকেন, যে পৃথিবীতে সকলেই. রি 

তাহাদের ন্যায় বিন! আয়াসে ক্ষুধার শাস্তি করিয়া থাকে। কিস্তুতা নয ক রে 
বের কোটি কোটি লোক বার্থ ই লবণের কাঙগাণ। ঈ খনি. 



| তাঁর একটি গলিপ্াস্ত 
বীর ধীরে বেড়াইভেছিলাম । বেড়াইতে. বেড়াইতে এক মুদির দোকানে 
সুখে আসিয়া টাড়াইলাম | তখন নিম প্রেণীস্ক এক দরিক ব্য আসিয়া 
হদিকে একট পয়সা দিয়া ছুই একটি কথার উপর. একটু জোর দিয়া বলিল_ 
ভাল করিয়া এফ পয়সার হুণ দেও ছেধি, হুণ সত্তা হইয়াছে ।” গরীব 

ঘ্নেরকম্ম করিয়া! এই কয়টি কথা বলিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে উপস্থিত 
ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে কিছু জোরে ঘা দিয়া জানাইয়া দিল, যে, সে যথার্থই 
লুণের কাঙাল, লুণ সন্তা হওয়ায় আহুলাদে আটখান! হইয়াছে; জমিদার 
বাবুরা ত্রিশ হালার টাকায় তিনলক্ষ টাকার একখানা জমিদারি পাইলে 

যেমন আহ্লাদে আটখানা হন, তেমনি আহ্লাদে আটখানা হইস্সাছে। 
তখন ভাবিলাম যে এদেশে এই. গরীবের ন্যায়, এবং ইহার অপেক্ষাও, কত 
লক্ষ লক্ষ গরীব আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের জঠরানল বড়ই প্রবল, 
এক এক রাঁশি ভাত না খাইলে সে অনল নিবে না, কিন্ত তত ভাত থাহীবার 
ব্যঞ্জন তাহার! পান্স না, তাই তাহার! যথার্থই লুণের কার্জাল, আর'তাই 
বুঝি লুণ সন্তা দেখিয়া এই গরীবের যতন লক্ষ লক্ষ গরীব আজ 
আহ্নাদে আট থানা হইয়াছে ।* তাহারা হয় ত জানে না কোন্ দীন্ন: 
বন্ধু তাহাদের লুণ সস্তা করিষা দিরাছেন। আমরা জানি । জানিয়া 
আমাদের দীনছুঃখীর লুপ যিনি সম্তা করিয়াছেন সেই দীনবন্ধু রীপণকে 
কি আমর। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নমস্কার করিব না? যিনি ধনী বা জমীদার, 
ধিনি ্রিতল বিলাস-ভবনের একটা বাতায়ন খুলিয়া ও কখন কাঙ্গালের-ভগ্ন 
কুটীরের দিকে একবার চাহিয়া দেখেন না, তিনি এ কৃতজ্ঞতার অর্থ বুঝিরেন, 
ক 109 6062] 00550106502 5916 5010. 75261)37) 679 18৮ 11777318-101016. 821797009 01567106501 /011717210070, 17057) 109 24-10701110132008, 
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৪ 2060 10007698907 39১570 2092548, ০৮ 23 1962 00106. €907080777106100 
809799554 30801 45000659997 :1320197257766, 100 11310879085 
800. 10170108806. 902/009 ₹৪৪ 9112156,  170 1707180, 1006. 
26:87000650 &০ 4৫9 1962 0975৮....0 000. [07652008 76278 0089701010- 
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কয় মাস হইল একদিন 'সগ্ধ্যার সময়: জামি কলিকাত 



পহাপাপাশা জাপ্দাস্হিতকত 

সজল 

. লর্তবীপনা ভিপি 

। : আমরা দীনদুঃবী না হই, দি বটটে। আমরা দীনবন্ধু দীপণের 

কাছে যথার্থই কৃতজ্ঞ। : তাহার ন্যায় দীনরন্ধু ইৎরাজ রাজপুরুষ ভারতে 

কখনও আসেন নাই ।, ; ৯ 

তাহার খাস মহল বন্দোবস্তের নিয়েও তাহাকে সেই দীনবন্ধু -মুর্তিতে 

দেখিতে পাইী। ত্রিশ বংসর অস্তর খাস মহলের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। 

প্রতি বন্দোবস্তের সময় মহলের সমস্ত প্রজীর সমস্ত জমি জরিপ কর! হয় 

এবং ইচ্ছামত সমস্ত জমির খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। এই জরিপ এবং খাজন। 

বৃদ্ধি উভয় কার্ধ্যই প্রজার পক্ষে অতিশয় অশ্ুভের কারণ। খাস মহলের 

প্রজা এই ছুই কার্যের দ্বারা ঘ্পরোনান্তি উ্পীড়িত হইয়া থাকে | 

দীনবন্ধু রীপণ অসংখ্য দীন ছুঃঘীকে সেই পীড়ন হইতে উদ্ধারার্৫থ বিশেষ 

অনুষ্ঠান করিয়! গেলেন । তিনি এই নিয়ম করিয়া গেলেন, যে দুই একটি 

নির্দিষ্ট কাঁরণ ব্যতীত বন্দোবস্তের সময় গব্র্ণমেপ্ট] প্রজার জদি জরিপ 

বা! খাজন! বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই নিপ্মে যদি গবর্ণমেন্ট কার্ধ্য 

করেন; তবে খাঁস মহলের লক্ষ লক্ষ দীন দুঃখী প্রজা যথার্থ ই অনেক দুঃখ "কষ্ট 

হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এজন্যও বলি যে রিপণের ন্যান় দীনবন্ধু 

রাঁজপুরুষ ভারতে আর কখনও আসেন নাই। এমন দীনবন্ধুকে কৃতজ্ঞতার 

অগুলি দিব না? 

 আম্মশীসন প্রণালীতে রীপণকে কেবল দীনবন্ধু মৃত্তিতে দেখি নী-ভাঁরত, 

সমাজের জীবন-সঞ্চারক মুর্ডিতেও দেখি । আত্মশীসন প্রণালীর ফলাফল কাল 

সাঁপেক্ষ--সে প্রণালী সিদ্ধি লাভ করিবে কি না; সুফল প্রসব করিবে, কি কুফল 

প্রদব করিবে, এখন বল! যাইতে পারে নাঁ। একা পুর্বে বুঝাইয়াছি | কিন্ত. 

প্রণালী অনুসারে আপাতত যে নির্বাচন কাধ্য হইয়া গিয়াছে তদৃষ্ঠে মলে 
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৩৭৪ মবজবন | 

ড় আশা এবং দুল জন্সিয়াছে। গত ২৫শে এবং ২৯শে নবেশ্বর বস বিহার 
এবং উড়িষ্যায় কমিশনর নির্বাচন লইয়! যে তোলপাড় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে 

তাহার অর্থ বড় গুরুতর ৷ তাহাতে তীত্র রিষারিষি, দ্বেষাঘেষি, বিবা? 
বিসম্বাদঃ মারামারি, হুড়া হুড়ি প্রভূত পরিমাণে দেখা গিয়াছে। তাহাতে ধনী 
এবং উচ্চ. শ্রেণীস্ ব্যক্তি হইতে মুটে ম্তুর দোকানি পশারিকে পর্যস্ত মহা 
শশব্যস্ত, মহ! উৎসাহে উৎসাহিত, মহ রিষারিষিভাবে উত্তেজিত হইতে 
দেখা গিয়াছে । নিজীঁব নিশ্েষ্ট নিম্পন্দ নিস্তব্ধ নির্বিকার দেশীয় সমাজে 
এই দৃশ্য যথার্থ ই নূতন, যথার্থ ই আশাপ্রদ, যথার্থ ই জীবন-লক্ষণ-যুক্ত | এই 

দৃশ্য দেখিয়া! বোধ হইয়াছে যেন মহীপাল দীঘির যে ঘনদাধাবৃত নিদ্ডিত 

ললরাশির উপর দিয়া অসংখ্য গো মহিষ-আদি চলিয়া গেলেও মুহুর্তকালের 
জন্যও জলরাশির চৈতন্য হয় না, সেই জলরাশিতে আজ তরঙ্গ উঠিয়াছে। 

রিষারিষি, দ্বোদেধি, দলাদলি, মারামারি দেখিয়। ভয় পাইও না অথবা আত্ম 

শাসন প্রণালীর দোষ দিও না রিষারিষি, দ্বেষাদ্ধেষি, দলাঁদলি, মারামারি 
মন্দ জিনিস নয়, ভাল জিনিস । যেখানে সমাজ জীবিত সেই খানেই সম্দীজে 

রিষারিষি, দলাদলি, মারামারি) যেখানে সমাজ মৃত বা! নিজীব, সেখানে 
ওনব কিছুই নাই। যখন হিন্দু সমাজ ভীবিত ছিল তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয্ে কত 

 বিবাধই হইয়া গিয়াছে । এখন হিন্দু সমাজ নির্জাব; এখন কোন বিবাদই 

নাই। অতএব দলাদলি মাব্রামারি হড়াহুড়ি ঠোকাঠুকি ভাল জিনিস, কেন 

না সজীবতার ফল। নিজীবগনিস্পন্দ নির্বিকার দেশীয় সমাজে এত দিনের 

পর তরঙ্গ দেখিলাম._স্সীবনসঞ্চার দেখিলাম__-দল।দলি মারামারি ছড়াছড়ি 

ঠোকাঠুকি দেখিলাম। লর্ড রিপণের আত্মশাসন প্রণালীর গুণে এই তরঙ্গ 

যদি বাড়িয়া উঠে, এই জীবনসঞ্চার যদি গাঢ় হইয়া যায়, এই দলাদলি:. 

মরা গাঙ্গে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন । আ্োত- বিন] ডিঙ্ি চলে না । এখন 

মারামারি হুড়াহুড়ি ঠোকা্চুকি যদি তীব্রতর হইয়া উঠে, তবে নিশ্চয়ই 
এ দেশের সমাজকর্ম এবং উন্নতির পথে ক্রতপদে অগ্রসন্ধ হইবে । স্বীপন 

আমাদের সমাজ*ডিস্সি চলিবে বলিয়! আশা! হইতেছে রীপণ ার্থই 

ভারত সমাজের জীবন-সঞ্চারক মহাপুরুষ রীপণের. ন্যায় ভারতবন্ধু 
. ইউরোপ হইতে আর কখনও এদেশে আসেন নাই। ীপণকে। ক ু জব 
ঃ পা করিব না ত করিব কাঁহাকে ?. না 

এনে কর হাহা বপিলাম. সবই. ভুল--মনে ৰর বগা জামানের; কোর্স 



লর্ভরীপণ। , .. ওর্খ৫ 
উপকারই করেন নাই। তথাপি একটি কথা আছে। যে উপকার করে 
তাহাকেই কি পূজা করিতে হয়, তাহারই কি প্রশংসা করিতে হয়? 

গ্লামচন্দ্রের কোন্ রার্জকার্য্ের দ্বারা তোমার আমার কি উপকার হইয়াছে? 

কিন্ত আমর! ত রাম-চরিত্র পূজা করি। উপকারের পরিমাণে পুজা বা 

_ প্রশংসা--এ ক্গঘন্য নীতি ভারতে ত কখন ছিল ন1। *আর প্রন্কৃত কথাও 

এই যে, যে যথার্থ মানুষ সে ত উপকার বা কৃতকাধ্য দেখিয়া পুজা বা 
প্রশংস! করে না। প্রকৃত মানুষ যেখানে গ্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখে সেইখানেই 
পূজা করে, প্রশংসা করে, উপকারের হিসাব রাখে না। লর্ড বীপণে 

আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখিয়াছি । লর্ড রীপণ বিদেশীয়--ইংরাজ-_ 

বিজয়ী-জাতির একজন। বিজিতজাঁতির প্রাতি বিজয়ীজাতির কিন্ধপ 
ভাব এবং আচরণ হইয়া থাকে, ইতিহাসে তাহা অনেকদিন হইতে 

দেখিতেছি। বিজিতজাতির উপর বিজয়ী-জাতিকে অত্যাচার করিতে 

দেখিলে, অথবা বিজয়ী-জাতিকে বিজিতদিগকে পশুবৎ দ্বণা করিতে দেখিলে , 

 আমন্বা বিজয়ী-জাতিকে নিন্পা করি বটে। কিন্তু আমরা যদি কোন ক্রমে 

বিজয়ী-জাত্তি হইতে পারি তবে বিজিতজাতিকে যে বিজয়ীজাতির রীতি 
অনুসারে ব্যবহার করি না, এমন কথা বলিতে পারি না। অনেক ইংরাজ 
রাজপুরুষকে ত আমর! বিজয়ী-বিজিতের মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করার বিরুদ্ধে 
কছিতে বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু কাজের বেল! কেহই তসে প্রভেদ নষ্ট 

_ করিতে প্রয়াস পান নাই। লর্ড রীপণ সেই" প্রভেদ নষ্ট করিতে বিশেষ 
 প্রগ্কাস পাইয়াছেন। আত্মশীসন প্রণালী প্রবর্তন, বাবু রষেশচন্ত্র মিত্রকে 

প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ্নে, রুড়ুকি রিজৌলিউসনে এবং ইলবাট বিলে . 
তাহার দেই প্রয়াস দেখিতে পাওয়া! যায়। এখন. সব-কথা ছাড়িয়া কেবল 
ইলবটবিল সম্বন্ধে ছুই এক কথা! বলিব। কিন্ত ঈ্ইলবর্ট বিলে লর্ভ রীপণের 

যে অলৌকিক মহত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে হুইলে আমাদের 

দিক্ হইতে বুঝিলে চলিবে না, বিজয়ী ইংরাজের দিক্ হইতে বুঝিতে হইবে 1... 

ইতরাজের দিক্ হইতে এইরূপ বুঝা যায়। আজ একশত পঁচিশ বৎসরের 
অধিক হইল ভারতে. ইংরাজ-রাজ্য. স্থাপিত হইয়াছে । ইত্রাজের রাজ্য; : 
স্থাপনের তারিখ হুইতেই ইংরাজ--ভারতৈর' ইংরাজ এবং ভারতবাণী দুইজনকে রি 

তুল্য জ্ঞান করিবেন এবং তুল্য ব্যবহার করিবেন অর্থাৎ বিজয়ী এবঘ' বিজিত র 

ছইছনকেই সমান জান এবং ২ সাম, বাবা কা নিস এই: 2 না য়া. 



৬ সি £  বজীবনন 

রঃ আযাসিতেছেন | কিন্তু মুখে ক্িহ হয়, আইনের বা লব 
কি.হয়, কাজে তিনি তাহা বড় :একটা করিয়া উঠিতে পারেন নাই): তাই 

_ এই একশত .পণচিশ বৎসর ধরিয়া! তাহার ভারতবরীয় বিধি-বহিতে ধু 
ঃবিজিতের .প্রভেদন্ূপ বিজয়ীর কলঙ্ক সমস্ত সভ্য জগৎ দেখিয়া আসিয়াছে. 
এবং সেইজন্া এই” একশত 'পণচিশ বৎসর ধরিয়া সমস্ত সভ্য জগৎ তাহাকে 
অতি-অমানুষ বলিয়া..্বণা করিয়া আসিয়াছে । ইংলগে এত রাজারাণী হইল, 
এত পিট্, বর্ক পীল, ব্রাইটু, গ্লাডষ্টোন হইল, ভারতে এত. কর্ণওয়াণিস্, 
'বেপ্টিস্ক, :ক্যানি্ মেয়ো রহিল--সকলেই বলিলেন, না, এ বিধি আমের 
জাঁতির কলঙ্কের কারণ, এ বিধি থাকা উচিত নয়, কিন্ত কেহই ত এ বিধি. 
উঠ্পইলেন না।. অবশেষে লর্ড রীপণ এ বিধি উঠাইলেন--এ.গাডঢ় কলঙ্ক 

সুচিফা ফেলিলেন। বিজয়ী এতদিনের পর বিজয়ীর বিষম ভাব বিশ্ৃদ্ত হউয়] 
বিজিতকে . বিজয়ীর তুল্য বলিয়া সম্মান করিল-_পশুকে মানুষের আসনে 
বলাইল--এবৎ শত সভ্যজাতির কাছে বিজয়ীর মুখ উজ্জ্বল করিল। বল্প- 

দেখি, . য্দি ইৎরাঁজ ন1 হইয়! বাঙ্গালি আজ রিজদ্দী জাতি হইত” এবং 

ব্লীপণ বাঙ্গালি হইয়া! যদি বিজয়ী এবৎ অপর কোন বিজিত জাতির মধ্যে 

প্রভেদ-রিধিরূপ কলঙ্ক মুচির! সভ্যজগতের সন্মথে বাঙ্গালিজাতির মুখ উক্্জল 
কুরিতেন, তাহাহইলে 'বাঙ্গালির মধ্যে আজ রীপণ কতবড় লোক, খাঙ্গালি- 

জাতির আজ রীপণ কত শ্সাঘা ও স্পর্ধার জিনিস? বিজয়ী হইক়া--বিশেষ 
বিজয়ী ইত্রাজ হইয়া লর্ড রীপণ যে কাজ করিলেন, বহুশতাব্দীতেওঃ কেহ 

ঘে কাজকরিতে পারে না।. বিজ্রীর দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে বীপ, 
গণের. ষন্থত্ব এবং মনুষ্যত্ব যথার্থই অপাধারণ এবং অলৌকিক । সে মহত্ব ূ  
রং মনুষ্যত্ব দেবত্বের কাছে ক্কাছে. যায় বিজয় ইৎ্রাজ দোকানদার, হ্ং তত টি ও 

কিনি এবহ মনয্যর্্ের অর্থ বুঝে না। ডে 

-, আবার,এই -ইলবার্টবিল .পাশকরিতে রীপণ কি অপরূপ হার প্রদ- রে 

ক করিয়াছেন । তিনি দেখিলেন যে এদেশে ইংরাজের যেরূপ প্রধধাময আবহ. 

স্থানীল্গবর্ণমেন্ট শুদ্ধ এলোইওিয়ানের যেরূপ সহায় তাহাতে তাহার ইচ্ছা 
ম্ূপ আইন পাশকরিলে এংলোইভি়্ান ও ভারতবাসীর মধ্যে .আকুগুক্ুপ্ড 

ধিক! উঠিবে এবং মফঃস্কলে ভীরু ভারতবাসধর ধনপ্রাণ_ এবং ছর্ রক্ষাকারী:: 
কিন-হইয়া। উঠিবে। এই বিশ্বাসে ভিনি আপনার খ্যাতি অধ্যাতিয়, প্রাতি কিছু | 
মুষ্টি .ন1 - করিয়া শুধু ন্যায়-প্রালনার্থ এবং ভারতবাসীর, সমকার্থ ই. 



বর্টরিল পরিবর্তিত আকারে প্রচার করিলেন। আঁর কেহ হইলে নিজের 
অপযশের ভয়ে বোধ হয় তখন পদত্যাগ করিয়া ফেলিতেন। রীপণের কাছে 
আত্ম নাই-_ভারতবাসীই সৰ। এ রীপণ কি দ্েবতুল্য নয়? আবার এই বিল 
লইয়া বসরাধিক কাল ধরিয়া রীপণ এংলোইগিয়ানের কাছে কতই নিন্দিত, 

কতই অপমানিত না হঈম্াছেন! কিন্ত রীপণের মুখে এ পর্য্যন্ত কখনও 

এংলোইগ্ডিয়ান উপর রাগের বা ঘ্বথার কথা শুনিয়াছ ? বিশাল কাধ্যক্ষেত্রে 

লীপণ প্রথম আমাদিগকে প্ররুত গ্রীষ্টান চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। 
শ্রী্টান কাহাকে বলে পুস্তকে পড়িয়াছি--বিশাল কর্ম-ক্ষেত্রে আজ 

রীপণে প্রথম দেখিলাম । এ চরিত্র ধাহার, তানি জগতের একটি উৎ- 
কৃষ্ট আদর্শ মনুষ্য । এ রকম আদর্শচরিত্র যে আমাদিগকে দেখাইল, 
সে আমাদিগকে না দিল কি? স্বাধীন প্রেস, প্রধান-বিচার-পতিত্ব, আত্ম- 
শাসন, ইত্যাদি, সবই ছুই দিনের জন্য--আদর্শ-চরিত্র অনন্তকালের 

জন্য । সেই আদর্শ চরিত্র রীপণ দেখাইয়াছেন | তাই ফলাফপ 

তুচ্ছককীরী মহত্বপ্রিত্য মহান্ হিন্দুর কাছে রীপণন আজ দেবোপম পুরুষ-_ 
দেবপূজায় পুজিত। এ পূজা শুধু রীপণের পুজী নয়, হিন্দুরও পৃজ1। 
ফলাফল বিচারক, উপকারাপকার গণনকারী শ্রেচ্ছ বা শ্লেচ্ছ-ব« পতিত হিন্দু 

এ পুজার অর্থ বুঝিবে ন|। 
আর একটি বড় কথা, ছুই কথায় বলি। ভারতবর্ষ এবং ভারততবাসী যে 

রকম প্রাচীন, গভীর-স্বভাব, বিজ্ঞ, পবিত্র-মনা,ধার্মিক এবখুধন্মপ্রিয়, তাহাতে 

প্রবীণ, গম্ভীর-শ্বভাব, বিজ্ঞ, পবিভ্র-মনা, ধার্থিক এবৎ ধর্মপ্রিয় রীপণ ভারত- 

বর্ষের এবং ভারতবাসীর উপযুক্ত শাঁসনকর্তী বটে। রামচন্দ্র বা যুধিষ্টিরের 

সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত না হইলেও, কিন্ত যত ইংরাজ রাঁজপুরুষ এদেশে 

আসিয়াছেন, তন্মধ্যে কেবল তিনিই সেই সিংহাসনের পাদমূলে বসিয়া 
ভারত শাসন করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি । এই জন্যই ভারতবাসী তাহাকে 

ভাল বাংসিয়াছে; যোগ্যে যোগ্যে মিলন না হুইলে কি ওীতির উচ্ছাস হয়! 



নবজীবনের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত, “বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্থ নামক 

প্রবন্ধের শেষ কথা কুটি এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনারূপে পুনরুক্তি কর! 
আবশ্যক ।-- 

“ভক্তের আধ্যাত্মিক আদর্শ রাধিকা । কিন্তু বাঙ্গালি বৈষ্ণবের একজন 

ত্রিহাদিক আদর্শ আছেন। হার জন্মগ্রণে পুণ্যভূমি_ ভারতের মধ্যে 
বাঙ্গালা প্রসিদ্ধ তক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্ঘ। তিনি ভক্তির এুঁতিহাসিক 

অবতার, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য । স্বয়ং ভাগবানের ভক্তর্ূপে অবতারের কথ 
অতি বিচিত্র। যদি ভক্তগণের কৃপায় পারি, তবে সেই বিচিত্র ..পবিত্র কথ! 

বারাস্তরে বুঝিবার চেষ্টা করিব” 

বারাস্তরে বটে, কিন্তু এবারে নয়।. অগ্রে পৌরাণিক অব্তারতত্ব গাল 
করিয়া, বুঝিতে না৷ পারিলে, ্রীতিহাসিক অবতারের কথা হুদগত করিয়া 

বুঝা এক প্রকার অমস্তব বলিয়া বৌধ হয়, সেই জন্য এবার, আগ্রেঃ পৌরাণিক | 
অবতাঁরতত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব। | 

ঈশ্বর অবতারের নান! রূপ সিদ্ধান্ত আছে। কেহ বঙ্গেন, এই সমস্ত জড়- 
জীব জগৎ, সমষ্টিতে এবং ব্যষ্টিতে ঈশ্বরের অথভার। সমষ্টিতে এক এবং অদ্বৈত 
অবতার ; র্যষ্টিতে অনস্ত এবং সংখ্য অবতার। মানবের ইল্তিয়াদির বিষয়ী- ৃ 

ভূত হইয়া! এশীশক্কির যেখানেই বিকাশ দেখিবে, সেইখানেই বুবিবে জগদী-. 
শ্বরের অবতাঁর। বনে, উপবনে,-গহনে, কাননে,--পর্বতে, সাগরে» মানবে, 

দানবে,__কীট, পতঙ্ে,__ফুলে, ফলে, সর্ব তাহার শক্তি বল মল করি- 
তেছে। সর্ধত্রই তিনি. সশরীর বিরাজমান, সর্বত্রই তাহার অবতার ; এই 
পৃথিবী অবভারময়ী |. | রর 

কেহ কেহ বলেন, সমগ্র ধশীশক্তিতে অবতার উপলব্ধি করা, পি 

চরম দশা বটেঃকিস্ত অবতার বলিলে আমর ওরপ বিশ্বগ্রাসী কোন ভাব বুঝি 
না।. যে স্থলে আমর! | পরশ্বরিক শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখি, আমরা. ও ই না 

স্বলেই অবতার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। মানে রশ্থরিক শক্তির বিশেষ. 
বিকাঁশকে প্রতিভা বলা বায়। “প্রজ্ঞা নব নবোন্মেষশালিনী- প্রতিভা: 
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মতা?” জগ্গতষ্টার টিকারিণী শক্তি মানব হদয়ে গ্রতিভাঁ রূপে প্রতিভাত 
হয়; সেই শক্তি তখন মানব হৃদয়েই ৃটটিকারিনী, ঈব নবোন্সেষশালিনী 
হয়, এবং সেই মানব জগদীশ্বরের অবতাররূপে পরিগণিত হন। কপিল 
কোম্ত ৩ ধন্বস্তরি, নিউটন ব্যাস, বান্ধীকি, ইহারা সকলেই অবতার | 

কেহ কেহ বলেন, কেবল মাত্র ধার্মিক পুরুষগণই প্রক্কত প্রস্তাবে ঈশ্বরের 
অবতার । জগদীশ্বর ধর্মময়, ধর্-ধৃক্, ধর্ম-শক্তি ; সেই ধর্মই. ধাহাদের 
জলভ্তজীবন, ধন্মই ধাাদের প্রতিভা বিকাশের প্রাসরক্ষেত্র, তাহারাই মুখ্য 
কল্পে অবতার ।. তবে গৌণকল্পে, রূপকের ভাষায় অন্যান্য গ্রতিভ! সম্পন্ন 
জন্গণুকেও কখন কথন অবতার বল গিয়া! থাকে । এই মতে রাম, কৃষ্ণ, 
বুদ্ধদেব, মৃশী, ঈশা, নানক প্রভৃতি সকলেই অবতাঁর। 

্রীষ্টানের মতে, কেবল মাত্র ঈশাই দেব-নর ধা নর-দেব, অর্থাৎ অবতার । 
মুশ' প্রভৃতি ঈশ্বরের করুণা কটাক্ষে অতিমাহ্ষ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বটে, 

কিন্তু তথাপি তাঁহারা অবতার নহেন। শ্রীষ্টানের মতে নরের প্রধান গুণ 

আজ্মদান। নরের সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রধানা শক্তি ক্ষমা। এই প্রশ্বরিক 
অপূর্ব পিতৃ শক্তি ক্ষমা. এবং মানবীয় এ প্রধান গুণ সন্তানের আত্মোৎসর্গ__ 
বাক্য এবং অর্থের মত মিশ্রিত হুইয়।-__যীশু-জীবন;: সুতরাং যীশুত্বীষ্ট দেব 

হইয়| নর; নর হুইয়াদেব। তিনিই নর-দেব ও দ্রেব*নর;' তিনিই এক 

মাত্র অবতার । 
পুরাণের অবতাঁরতত্ব বিচিত্র । কোন কোন পুরাণে পুর্ণাবতার, এবং 

ংশাবতার, এই ছুই ভাগে অবতার ভেদ করা হইয়াছে ।* শ্রীমভ্তাগ্বত 

বলেন ১ 

& এতেচাংশ ক! পুংসঃ কক্স ভগবান্ স্বয়ং 

ইন্্রারি ব্যাকুলৎ লোক মৃড়য়ণ্ডি যুগে যুগে ॥ 

পুর্বে যে সকল অবতারের কথা কহিলাম, তন্মধ্যে পরমেশ্বরের কেহ 
কেহ অংশ এবং কেহ কেহ কলা) কিন্ত কষ্ণাবতার আবিফূত সর্বশক্তি .. 
প্রযুক্ত ক্বম্মং ভগবান্ নারারণ। এই জগৎ দৈত্যকুল কর্তৃক উপক্রত ৷ (হইলে, 

* বন্ষিমবাবু পুর্ণ [বতারেরই "অব অবতারত্ব “স্বীকার করেন। নৈন্যই . 
তিনি একমাত্র শ্রীকষ্ণকেই ঈশ্বরীবতার বলেন। “প্রকৃত বিচারে ' রামচন্দ্র, 
ও জ্রীকৃষ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিযা স্বীকার করা যাইতে: 

পারে না। এবথ রামচন্দ্রের লে পদ প্রতি যোগ)তা স্দ্ধে আমার রনিশেৰ চর 
সন্দেহ মাছে 1. | প্রচার, . 
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ভগবান্ $ সকল মুক্তিতে সময়ে সময়ে আবিভূ্ত ত হইয়া তাহাদের বিনাশ করত 
লোঁক সকলকে সুখী করেন। [্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ব কৃতব্যাথ্যাননবাদ ।] 

 পরস্ত অনেকগুলি পুরাণের মত এই যে কেবল পালন কার্ষের জন্যই 
ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ত্যজন এবং সংহরণে অবতারের কোন 

প্রয়োজন নাই। এইজন্য কেবল বিঞু বা নারায়ণেরই অবতার হইস্লা থাকে, 
অন্য কোন দেবতার অবতার নাই। বে ষে হন্ুমানকে রদ্রাবতার বলিয়া 

বা বলরামকে অনস্ত বা সন্বর্ষণাবতাঁর বলিয়া! উল্লেখ আছে, তাহার! কেবল, 

নারায়ণাবতারের সহায়রূপে পরিগনিত মাত্র । 

প্রীমস্ভাগবত বলেন,-_ 

ভাবয়ত্যেষ সত্বেন লোকান্ বৈ লোৌক-ভাঁবনঃ। 

লীলাবতারানুরতো। দেবতিধ্যউ.নরাদিষু ॥ 

অপিচ এই লোক-ভাবন ভগবান সত্বণ্তণ অবলম্বন করিয়। লীলা বশত 
দেবতির্ধ্যক্ নরাদিতে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবৎ তাহাতে অন্ুরক্ক 
হইয়া লোক সকলকে প্রতিপালন করেন। [বিদ্যারত্বকৃত ব্যাখ্যান্বাদ] 

মতস্তপুরাঁণে কথিত হইয়াছে ১ 

অবতার! হসংখ্যেয়। হরেঃসত্ব নিধেদ্বি'জ। 

যথাবিদাসিনাঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্থ্যঃ সহম্রশঃ ॥ 

খষয়ো মনবো। দেবাঃ মনুপুক্রাঃ মহৌজসাঃ 
কলাঃ সর্ষে হরেরেব সপ্রজাপতয় স্ুথা। 

হে দ্বিজ জলাশয় হইতে নদী, থাল, প্রভৃতি যেমন সহজ প্রকার হয়, 
সেইরূপ সত্বগুণ প্রধান হরির অসংখ্য অব্তার। খধি, মন, দেব, 
মহাবিক্রম মানব, প্রজাপতি প্রভৃতি সকলেই পেই হরির কলা মাত্ব। "* 

বিষুপুরাণের একস্থানে কথিত হইয়াছে যে /-_ 

মনবে! ভূভুজঃ জেব্দরা দেবাঃ সপ্তর্ষয়স্তথ!। 

সাত্বিকোইংশঃ শ্থিতিকরো জগতে! দ্বিজসভম ! 1 এ 

ব্রাহ্মণ ! মন্ধুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্্রগণ, দেবগণ ও পত্ষিগণ ক, 

সাক অংশ এবং ইহাঁরাই জগৎ পালন করিয়া থাকেন। ১ 

 চতুর্ধ গেংপ্যসৌ বিষ্ুঃ সথিতিব্যাপারলক্ষণঃ। 
যুগব্যবন্ছাং কুরুতে যথা মৈত্রেয় তৎশৃণু॥ 
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মৈত্রেয়, জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ চারি যুগে'ষে প্রকার ষুগানুসারী 
ব্যবস্থা করেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। 

কতে যুগে পর জ্ঞানং কপিলাদি শ্বরূপধৃকৃ। 

দদাতি সর্বভূতানাৎ সর্বভূত হিতে রতঃ॥ 
তিনি প্রথমত সত্য যুগে সর্ধভূত হিতার্থে কপিলাদিরূপ ধারণ পূর্ব 

সকল প্রাণীকে পরম সত্যজ্ঞান দান করেন । 

_. চক্রবস্তিম্বরূপেণ ত্রেতায়ামপি স গ্রভৃঃ। 

ছুষ্টানাং নিগ্রহং কুর্বন্পরিপাতি জগত্রয়ম্ ॥ ৫৫ ॥ | 
ত্রেতা যুগে দেই প্রভু চক্রবণ্তি স্বরূপ ধারণ পূর্বক দুষ্টগণের দগ্ডবিধান 

পূর্বক ভ্রিলোক রক্ষা! করেন । 

বেদমেকৎ চতুর্ভেদৎ কৃত্বা শাখা শতৈবিভূঃ। 

করোতি বহুলং ভূয়ো। বেদব্যাস স্বরূপধক্ ॥ 

_ তিনি দ্বাপর যুগে বেদব্যাস রূপ ধারণ পৃর্বক এক বেদ চতুর্ভাগ করিয়া 

পশ্চাৎ খত শাখায় বিভক্ত করেন। এবং পুনর্ব্বার উহা! বহুল অংশে বিতক্ত 

করিয়। থাকেন । 

বেদাংস্ত দ্বাপরে ব্যস্য কলেরস্তে পুনহ্রিঃ | 

ক্ধিত্বরূপী ছূর্ন্তান্ মার্গে স্থাপয়তি গ্রভুঃ ॥ 
তিনি বেদব্যাসরূপে এই প্রকার বেদ বিভাগ করিয়া পশ্চাৎ কলির অব- 

স্ানে কল্কিবূপ ধারণ পুর্ব্বক দুর্ত্দ্িগকে সৎপথাবলম্বী করিবেন। | 
[বরদাপ্রসাদ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত সান্ুবাদ বেফুপুরাণ |] 

উপরের তরী কয়টি শ্লোক হুইতে মোটামুটি এই বুঝা যায়, যে ভগবানের 
সত্বগুণাংশে অর্থাৎ নারায়ণাংশে লৌক পালনের জন্য যুগে যুগে তগবান 
মানব আকারে অবতীর্ণ হইয়! থাকেন । ৯ 

বিশ্ুপুরাণের অন্যত্র কথিত হইয়াছে যেঠ- 
নাকারণাৎ কারণাদ্ কারণাকারণানন চ। 

শরীর গ্রহণং বাগি ধর্ণত্রাণায় তে পরম্ ॥ | 

ছঃখপ্রান্তিছেডু বা স্খপ্রাপ্তিহেতু, ধ্মাহেতু বা. অধর্মহেতু, তুমি শরীর 

ভা কর লা, পরস্ত তুমি এনান্র ধরণরক্ষার নিমিত্ত শরীর ধারণ করিয়া 
থাক।'.. 

এ ঃ সাবা বিণ ঃ টা 
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মহাভারতাত্তর্গত "ভগবদগীতায়ও এই মত সমর্থিত হইয়াছে ;--.. 
পরিজ্রাপায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাৎ চিনে 
ধন্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে । 

সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য ছুস্কতগণের বিনাশ সাধনের জন্য এবং ধর্ম 
ংরক্ষণের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়! থাঁকি। 

' সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুঙ্কতগণের ছুূর্গতি দাধন এই ছুইটি ধর সংরক্ষণের 
অন্যক্গ বলিলেও বলা যায়? স্থতরাৎ ধর্ম সতরক্ষণই ঈশ্বরাবতারের মুখ্য 
উদ্দেশ্য বলিয়। অনেকগুলি পুরাণই সিদ্ধা্ত করিয়াছেন। এইরূপ বিবেচনা 

করিলে নারায়ণের কেবল মাত্র মানবাবতার হওয়াই সম্ভব । সেই মানবও 
প্রদীপ্ত প্রতিভা পূর্ণ এবং অতুল ধর্ম-শক্তি সম্পন্ন হওয়াও সম্ভব । 

কিন্ত পুরাণে মীন কুন্মাদিওত নারায়ণের অবতার বলিয়া বর্ণিত হুইয়াছে। 

সে সকল কথার অর্থ কি ? ধর্ম শ্ছিতি সংরক্ষণাদি জন্য ভগবান মীন কৃম্মীদি- 
রূপ পরিগ্রহ করিলেন কেন? এই সকল পৌরাঁণিকী কথাঁর কি কোনরগ 
পৌরাণিক অর্থ নাই ? রি 

অনেকের মনে অবতার তত্বের সঙ্গে পন্গে ভগবানের সংকল্প বাদ” আপিয় 
পড়ে। অর্থাৎ অনেকে এই রূপ মনে করেন, যে দুষ্টের দমন শিষ্টের পাঁধন। 

বা ধন্ম-সতরক্ষণ জন্য ভগবান সময় বিশেষে, হয়ত দেব মীনব কর্তৃক অম্ুরুদ্ 

হইয়। অবনীতে অবতীর্ণ হন। তাহাতে ভগবানের বিশেষ সংকল্প থাকে 

এবং তীহাকে সেই জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। বাস্তবিক 

পৌরাণিক বৃত্তান্তের ভাষা দেখিলে, রূপ বোধ হয় বটে । কিন্তু পৌরার্দিক, 
তন্বান্ুসন্ধায়ীগণের এটুকু বুঝা চা, যে অনেক সময়েই পুরাণের ভাষা; 
সম্পূর্ণরূপে রূপকের ভাষা । যদি বাত্রা শুনিতে গিয়া কেহ বান্তাবিক'মনে 
করেন, যে সত্য সত্যই, মা -যশোদা বালক কৃষ্ণের দেখা পাইয়া টৈী 
রাগিণীতে-- | লি) 

“হারাণ ধন আক রোরুন মি কোলে করি তোরৈ। রর ৃ  | 

তোরে বুকে, রেখে বদনখানি হোরি রে ।” টা 
বলিয়া গান গাইয়াছিলেন,. তন তীহাকে যেমন ্রাস্তি “বলিয়া নে 
করিয়া থাকি, পুরাণাদির ভাষা মাত্র বুঝি যিনি সতা সত্যই" মনে কারেন,. 

যে নারায়ণ বিশেষ সংকল্প করিয়! কার্য বিশেষের জন্য বিশেষ কৌপর 

_. অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন ভাহাকেও আমর! | মেইরাপ রাস্ত বিষ টার 
. করিতে পারি। ৃ দি 
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বাস্থবিক জগদীস্বরে সংকলন বিকল্প, কৌশল, অকৌশল আরোপ কর! 
বড়ই” বিড়ম্বনার বিষয়। মনুষ্য অবশ্য মনুষ্য,ভাবেই ঈশ্বরভাব - বুঝিবে; 
আপনার. প্রক্তার-প্ররুতি মনুষ্য কোন কালেই পরীবর্ভন করিতে পারে না। 

আমর! ঈশ্বরকে অগত্যা. মানব মনের বিষয়ীভূত করিয়া তাহার প্রক্কৃতির 

'একরূপ. ক্ষীণধারণ| করিতে প্রবৃত্ত হই ; কিন্তু ঈশ্বর আলোচনার সময় এতটুকু 

'আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, যে ঈশ্বরে অগত্যা আমরা মানবীয় গুণ আরোপ 
করি বলিয়া, আমর! আবার সেই সকলকে প্রকৃত প্রস্তাবে খ্রশ্বরিক গুণ মনে 
করিয়া, কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে যেন নল] যাই। 

যুরোপীয় ধর্্মবিজ্ঞানে এইরূপ সিদ্ধাস্ত ও বিতগ্ডাঁর বড়ই বাঁড়াবাড়ি। 
মানবীয় দয়! প্রথমে ঈশ্বরে আরোপিত হইল; তাহার পর ঈশ্বর পূর্ণ 

বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির করা হইল, যে তিনি পূর্ণ দয়ালু অর্থাৎ পরম 
দয়াল। আবার আর একদিক দেখিয়। স্থির হইল, ঈশ্বর ন্যাঁয়পর, পরম 
ন্যায়পর । তাহার পর বিতগ্ড বাঁধিল, যে যদি পরম ন্যার়পর, তবে আবার 

[তিনি পক্ষম দয়ানুকি রূপে? যদি পরম দয়াল তবে আবার পরম ন্যায়পর 
কেমন করিয়া! ? 

_ এইরূপে ঈশ্বরের অর্ধশক্তিমভ্ভার সহিত তাঁহার কৌশলময় ভাবের 
রণ বিরোধ । জগ্মতের অপুর্ধ্ব কৌশল দেখাইয়া কৌশলীর অনুমান অবশ্য- 
স্তাবী,_-এই যুক্তি আস্ফালন দিন কতক যুরোপে বড়ই হইয়াছিল; মিল 
বলেন, ধাহাকে সর্বশক্তিমান বল, তাহাকে আবার কৌশলী বলিতেছ 
কেন? ঘড়িওয়ালা সহজে দুইটা কীটা ঘুরিবার উপায় করিতে পারে না 
'বলিয়াই ত, স্প্রিং লীবর, চাকা, ফাইহুউল, কত কি যৌজনা করে; তাহার 

জি নিতীস্ত অল্প বলিয়া! সে কৌশল- করিতে যায়। তবে আবার যিনি 

চি তাহাকে কৌশলী বলিবে কেন ? 

র আমরা বলি ঈশ্বরতত্ব আলোচনায়, ঈশ্বরে মানবগুণ মারোপ করিতে 

আমরা বাধ্য হই বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া এত টুকু জ্ঞান কেন থাকিবে লা,.. 
যে'যেই সকল আরোপিত গুণ' লইয়া আবার বিচার বিভগায় প্রবৃত্ত হইব। 

অতএব অবতার .তত্বের সহিত সংকল্প বাদবা সংকরময় কৌশল বাদ 
আমরা একেবারেই মিশ্রিত করিব না। , ভা, এ 

কেনি,,পুরাপে..২৪টি_ অবতার £ কোন খানিতে হি কোথাও সট। টে 
* :্ীমভাগবতে হট অবতারের উল্লেখ, আছে, ৯ (রা কির 
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কোথাও বা ১০টি। "বর্তমান কালের সাধারণ হিন্দরদিগের বিশ্বায়ে দশটি 

অবতোরই প্রাধান্য পাইয়াছে। সেই দরশটির নাম এবং ক্রম সকলেই 
জানেন। (৯) মৎস্য। (২) কৃর্মম। (৩) বরাহ। ৫৪) নৃসিত্হ ৷ (৫) বামন। 

(৬) পরশুরাম । (৭) রাম। (৮) বলরাম । (৯)বুদ্ধ। (১০) কন্ধী। বরাহ 

পুরাণ প্রভৃতিতে &ঁ ব্ূপ নাম ও ক্রম আছে? বাঙ্গালায় জয়দেব ঠাকুরের 
প্রসার্দে এই মতই গৃহে গ্রহে গীত হইয়া প্রাধান্যলাভ করিয়াছে । পৌর. 

ণিক অবতারতত্বে শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিয়া গণিত নহেন; তিনি পুর্ণাবতার। 
আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে দশমাবতার বলিয়1 গ্রহণ করিলাম ! 

এই দশাবতার সম্বন্ধে বঙ্গের একজন বৈষ্ণব তত্বজ্ঞ বলেন ;-_ 
যদ্যভ্ভাবগতো জীবস্তত্ভাবগতে। হরিঃ | 

অবতীর্ণঃ স্বশক্ত্যা স ক্রীড়তীব জনৈঃ সহ ॥ 
মৎস্যেষু মৎস্যভাবোহি কচ্ছপে কুন্মরূপকঃ | 

মেরুদণ্ডযুতে জীবে বরাহভাববান্ হরিঃ ॥ 

নৃসিংহো মধ্যভাবোহি বামনঃ ক্ষুদ্রমানবে | 

ভার্গবোহসভ্যবর্গেষু সভ্যে দাশরথিস্তথা ॥ 
সর্ববিজ্ঞানসম্পনে ক্ৃষ্ঃস্ত ভগবান্ শ্বরৎ। 
তর্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধ! নাস্তিকে কক্ষিরেব চ ॥ 
অবতার হরের্ভাবাঃ ক্রমোদ্ধগতিমদ্ধদি । 

ন তেষাৎ জন্মকর্্মাদৌ প্রপঞ্চো বর্ততে কৃচিৎ ॥ 
জীবানাং ভ্রমভাবানাঁং লক্ষণানাং বিচারতঃ। 

কালোবিভজ্যতে শান্তে দশধা খষিভিঃ পৃথক্ ॥ 
88851 ভাবঃ ক্ৃষ্ণস্য লক্ষ্যতে হি যঃ। 

এব কথ্যর্তে বিজ্ঞেরবতারো হরেঃ কিল ॥ 
জাত পাপা সপপক পপি শিপশসপাপিশীক্পাশীশ সি পসীপিপীসপাপিপপীপ। 

(২ বরাহ। (৩) নারদ । (৪) নরনারাক়ণ | (৫) কপিল । (৬) দতাত্রের নে 
বাইন্ত্র। (৮) খষভ। (৯)পৃথু। (১০) মতস্য। (১১) কুর্ম। (১২) (৩). 
ধন্বস্তরি, মোহিনী । (১৪) নারসিংহ । (১৫) বামন । (১৬) পরশুরাম ।.. 
(১৭) ব্যাস। (১৮) নরদেব ব| রাম। (১৯) (২০) রাম, কৃষ্ণ শি 
(২২) কক্কি। ৬৮ মতস্যের বিবরণ এইন্ধপ 7-_- টা 

রঃ -- ক্ধপৎ স জগৃহে মাৎস্যং ঢাক্ষুষোদধিসংপ্রবে 
হা লি মহীমধ্যা মপাদ্বৈবন্বতং মন্ুং | রর 

এই বর্ণনায় যুদীয রাগে নোয়ার নৌকা সারা নি রক্ষার কথা রী 
রি লক্ষিত হয়। রি 
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মাঁয়াবদ্ধ জীব যে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে শ্বরূপপাইতেছেন, 
শ্রীকৃষ্ণ 

হার প্রাপ্তভাব স্বীকার করত নিজ অচিস্ত্যশক্তির দ্বারা তাহার সহিত 

আধ্যাম্মিকরূপে অবভীর্ঘ হইয়া] লীলা করেন। জীব যখন মৎস্যাবস্থ! 

গ্রাপ্ত, ভগবান তখন মতস্যাবতার। মৎস্য নির্দ, নির্দগুত। ক্রমশ 

বজজদপ্ডাবস্থা হইলে কুম্মীবতার, বজুদণ্ড ক্রমশ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ অবতার 

হণ। নরপশ্ড ভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্র মানবে বামনাবতার, 

মানবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্যাবস্থার রামচন্দ্র | মানবের 

সর্দবিজানসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান কৃষ্তচন্্র আবিভূতি হন। মানব 

তর্কনি্ঠ হইলে ভগবস্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কন্কি, এইরূপ প্রসিদ্ধ 

আঁছে। জীবের ক্রমোন্নত হৃদয়ে যে সকল ভগবডাবের উদয়, কালে কালে দৃষ্ট 

হইয়ীছে, সেই সকলই অবতার, সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কাধ্য সকলে 

প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। খষিরা' জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত 

ই্রতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যে যে সমরে একটি একটি 

অবস্থান্তর লক্ষণ, রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই বালের উন্নত ভাবকে 

জব্তাঁর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। [ভ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত শ্রীকর্ষসংহিত1] 

ইহার ভাৎপর্য্য এই ষে জীবের ক্রম বিকাশ অন্ধসাঁরে বিষণ অবতারেরও 

ক্রম বিকাশ হইয়াছে। জীবের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিক হইলেও তাহার 

মধ্যে মধ্যে সন্ধি বা গ্রস্থিম্বরূপ একটি একটি পরিচ্ছেদ আছে; সেই এক এক 

পরিচ্ছেদ এক একটি বিষয়ের চরমোৎকর্ষ হয়। তাঁহার পর হইতে অন্যরূপ 

বিকাশ আরম্ভ হয়। সেই সেই আন্ধিস্থলে জীবের চরমে1ৎকর্ষ ভাঁবই, 

ঈশ্বরের অবতার । এইরূপে অবতার তত্ব বুবিতে পারিলে দেখা যাঁয়' যে 

ইহাতে মানবাবতীর গুলিতে প্রতিভা থাকিতেই হইবে, এবং কাজে কাজেই 

সেগুলি আদর্শ হইয়। উঠিবে। 
রা নি 

, এখন জীব বিকাশের সন্ধিশ্থলে মৎস্য কুম্ম গুভৃতি কিরূপে আদিল, 

তাহাই বুঝিতে হুইতেছে। ভব বিকাশ গা জড়বিকাশ তত্ব, হিন্দু 

পুরাণ দর্শনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেও আধুনিক ফুরোপীয় 

বিজ্ঞানে বিবর্তবাদ কিছু স্পর্টীকৃত হুইয়াছ। সুতরাং আমরা এইম্ছলে 

যুরোপীয় বিবর্তবাদের সাহাম্য লইয়া এই বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

প্রসিদ্ধ ডারবিন্ বৈদেশিক বিবর্তবাদের অধিনেতা সৌত্াগ্যক্রমে জীবের 

করম বিকাশ কথায় আমরা! ভাহারই সাহাষয পাইয়াছি। ডারবিন্ বলেন). 
' দম6 ৮0০৪ 19907 9 17780 
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_ এইরূপে আমর! বুঝিলাম, বে কোন একরূপ লোমশ, সকোণ কর্ণ বিশিষ্ট 
এবং সন্তবত বৃক্ষচর' জন্ুদ্বীপবাসী চতুষ্পদ পণ্ড হইতেই মানবের উৎপত্তি 
হইয়াছে । * * % * * * এই চতুষ্পদ জীবের এবৎ সকন প্রকার উচ্চতর 
শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবের উৎপত্তি সম্ভবত কোনরূপ পুরাঁকালিক বৃহৎ 
গর্ভ-কোষ-বিশিক্ট জীব হইতে, হুইয়। থাকিবে । কোনরূপ সরীস্যপৰ্ত। 
অথবা কোনরূপ উভচর জীব হইতে আবার সেই জীবের উৎপত্তি হইয়া 
থাকিবে, এবং সেই উভচরঙ্গীৰ কোনরূপ মহস্যবৎ জীব হইতে উৎপন্ন । 

অতএন টৈজ্ঞানিক বিবর্তবাদ পর্যালোচনার ডারবিন্ এইরূপ অন্থুমাঁন 

করেন, যে উচ্চতর জীব স্বস্তিতে প্রথমে মতম্য, পরে উভচর (কচ্ছপ), তাহার 

পর বরাহের মত কোনরূপ বুহজ্জঠর জীব, তাহার পর লোমশ কোন পশড; 

এবং পরে মানব শরীর বিকশিত হইয়াছে । সেই আদি মানবগণ প্রথমে 

খর্ব বা বামন ছিল, এমন দিশ্ধান্তগ যুরোপীয় বিজ্ঞানে দেখা যায়। স্ুতরাৎ 
পৌরাণিক অবতারতন্বে জীব স্থ্ট্রর যেরূপ ক্রম বিকাশের আভাঁন দেখাধায়, 
তাহা যে নিতান্ত আধুনিক বিবর্তবাদের বিরোধী তাহা বোধ হয় না। বরং 
মতস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃবিংহ *, বামন; -এইকপ ক্রমই সিনা সঙ্গত বলিয়। 
অনুমিত হইতেছে । পা 

 প্রথন পঞ্চ অবতারে আমরা নিকৃষ্ট জীবের শারীরিক বিকাণে উত্ক্ৃষ্ট জীব, 
মানবের অবতারণা বুঝলান। তাহার পর, মানবের নামাজক বিকাশ; 

এই বিকাশের তিনটি গ্রন্থি) অবতারও ভিনটি। পরশুরাম, রাম ও. 

বলরাম। 4 ১ 
পরশুরামাবতারে বাহুবগে ব্রাঙ্গণের প্রতৃত্ব স্থার্পন। বশিষ্ঠ, আগ 
সস ১ উল জা পন ৯ পপ বা 

* ঠিক নৃসিংহ ভাব অবশ্য ডারবিন্ হইতে পাওয়া যায় না, তবে (পুরাণে 
খন বৃ-সিংহকে নৃশ্বরাহও বলা, চইয্াছে, তখন গার বিশেষ . 

ক্ষতি হয় না। হা না 
নৃ-বরাহস্য বসভির্সহজৌোে প্রতিঠিতা। খন 

রি _ নসিহস্য তথা প্রোক্ত! জন লোকে মহায়নঃ ॥ পান্স। :.. 
রি; বন্যমানয মাংদ-লোলুপ হিং শর্ীবঃ স্াহাতে যামনাফতাের হু | রা 
সনম না হইয়া হৃসিংহ বৎ হওয়াইি পৌরা টন 
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জমদ্ি প্রস্ততি ব্রহ্র্ষিরা সকলেই ব্রাঙ্গণের পরতৃত্ব স্থাপনের জন্য লী 
ছিলেন, কিন্তু পরগুরামে সেই ত্রতের পরাকাষ্ঠা; পরশুরাম ভারতের উত্তরের 

তরিয়গণকে নির্বর্ধ্য করিয়া, এবং দক্ষিণে উপনয়ন দ্বার! নৃতন ব্রাহ্মণ টি 
করিয়া সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। * ব্রাহ্মণ্যের 

পরতুত্বের চরমোত্কর্ষে পরশুরাম অবতার । | 

মানবের সামাজিক উন্নতির দ্বিতীয় সোপানে শ্রীরামচন্দ্র। রামচন্ত্ 
রাবণ জয় করিরা, অশ্বমেধ ষজ্ঞ করিয়া যেন্ূপ সমগ্র ভারতে ক্ষত্রিয়ের আধি- 
পত্য স্থাপন করেন, তেমনই প্রর্গারগ্চনের জন্য আত্মস্থ বিসর্জন দিয়। রাজ 

নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। রামচন্দ্র রাজাঁবতার। রাম রাজার তুল্য 

রাজা হয় না, রামরাজ্যের মত রাজা হয়না । 

তাহার পর বলরাম। বলরামে সামাজিক তৃতীয় বোপান; বলরাম 

বাল্যে গোপালন নিরত; বয়সে হলধারী। বলরামে কৃষিবুগের উৎপত্তি 
বলরানের সমরে ভারতের গৃহবিবাদ শান্তিলাভ করিল; বলরামের হলই 

তাহংর পর ভারতের প্রধান অন্ত্র হইল,মনুয্য পরস্পর যুদ্ধ বিবাদ হইতে বিষম 

রক্তারক্তির পর নিরস্ত হইয়া ,সর্বংস গা ধরণীর উপর আপনার অস্ত্র চালন1!করিতে 

ব্যস্ত হইল) পূর্বে শ্নেচ্ছ যবনের মত আধ্যগণ মধুপর্কের জন্য গো-সেবা করি- 

তেন ; এই সময় হইতে প্রকৃত গোপালন হইতে লাগিল; হিন্দুর যথার্থ 
গো-দেবার এবং কধিচগ্চার ভারতবর্ষ অচিরাৎ ধন ধান্য দধি ছুদ্ধে পরি- 

পূর্ণ হল | ভারতের কৃষিবুগের মানব বৃন্দের সামাজিক উন্নিতির এই 
চরম সীমা । 

তাহার পর মাধ্যাম্মিক বিকাশ। ভারতের আধ্যাম্মিক বিকাশের ছুই 

অবতার বুদ্ধ এবং চৈতন্য । প্রথমে যুক্তি, পরে ভক্তি । | 

সামাজিক উন্নতির চরযোতকর্ষ হইতে আধ্্যাত্বিক সোপান আসিল। 
সামাজিক অবস্থার অন্ধ বিশ্বীস ঘোরতর তর্কজালে স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্ন 
হইতে লাগিল। বুদ্ধের একটি' নাম বিজ্ঞানমাতৃক। শব্দটি শুনিলে বোধ হয়,যেন 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বা! বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ওটি স্থজন করিয়াছেন বান্তবিক 
তাহা নহে; ওটি হেষচজ্দ্রের অভিধান ধৃত বুদ্ধ শব্েব প্রি তব । বুদ্ধের 

& নামকরণেই বুঝা যায়, যে বৌদ্ধ ধরণের যুক্তিই সুল। সেই যুক্তিতে - 
বিশ্বনিয়ামক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত টা | হাই তকষিহীন * ্  রি :. 
শেষ সীমা। বধ সেই রি অবতার ।" ও | 



৩৮৮ রি রঃ . মবজীবন | 

যুক্তির নিরাশ্র্নতায় টক্ষুম্মতী ভক্তির উৎপতি ৷ এই ভক্তি অন্ধ বিশ্বা- 
সের সহচরী নহে; ইহা! যুক্তির জঠর বিদীর্ণ করিয়! যুক্তির কন্যা অথচ 
সংহারিণীব্ূপে অবনীতে অবতীর্ণ হন। পূর্বেই বলিয়াছি, এই ভক্তির 
আবির্ভাবে, বঙ্গদেশ পুণ্যক্ষেত্র। সেই ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্য, তাতেই 
মানবের ধর্মজীবনের পূর্ণ বিকাশ। আধ্যাত্মিক জীবনে ভগবানের তক্ত 
রূপে জন্ম গ্রহণের বিচিত্র কথার এইটি আমাদের প্রস্তাবনা। | 



রীপণউৎমব।- ভারতের নিদ্রাভঙ্গ | 
ভাঙিল কি তবে- এতদিন গরে-_. 

ভাঙিল কি ঘুম ভারতমাতা ? 

জরাজীর্ণ শীর্ণ শরীরে তোমার 

ফিরে কি'জীবন দিল বিধাতা ? 

উঠ--উঠ মাঃ.  ডাকিছে তোমীয় 

তোমার সম্ভান যে যেথা আজ, । 
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবজন 

কি দরিদ্র আর কিব! অধিরাজ | 

ডাঁকিছে তোমায় মহারাষ্্রবাপী_- . 

ডাকিছে পারসী--পঞ্জাবী--শীক্, 

ডাকিছে তোমার বীরপুক্রগণ-_ 

রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক ॥ 
তোমার নন্দন মহম্মদ্ীগণ)_- 

বাহুবলে যাঁর ধরণী টলে, 

ডাকিছে তোমায় সবে একস্বর 
জাগো মা ভারত--জাগেো মা বলে ॥ 

এক বঙ্গ নয় হিমালয় হতে 

কুমারীর প্রান্ত যেধানে শেষ 

আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান-- 

জাগাতে তোমায় জেগেছে দেশও॥ 

«আর ঘুমীইওনা” বলে কতদিন 

কেদেছি--কেঁদেছে কত সে আর, 

আজি জন্মভূমি জীবন সার্থক__ 

তোমার কণ্ঠে এ মিলন হার ॥ 

কতবারই মাতঃ উদাসীর মত 

দেখেছি তোমার ভূবনময় 

স্থাবর জঙগম কত দিকে কত 

অরণ্য যেমন ছড়ায়ে রয় ॥ 

দেখেছি তোমার গিরি উপত্যকা, 

শস্যক্ষেত্র ভূমি, নগর, দেশ, 



৮২২ নবজীব্ন | 

ছণয়ামাত্র, তাক প্রাণিব্ন্দ যত 
কালের কালীতে কালিম বেশ ॥ 

জীবনের বিন্দু না হেরি কোথাই, 
সব শুন্তমস্স-_-সকলি খালি, 

চারিদিকে যত নরাক্ছি কঙ্কাল, 

চারিদিকে ধু ধুকরিছে বালি ॥ 

উঠ গো জননি দেখে] চক্ষু মেলি 

তেই অশ্ছিগুলি নড়িছে হ্বীরে, 

স্বছল হিলোলে দেখো কি নিশ্বাস 

সে শব-পঞ্জরে ব্ৃহিছে ফিরে ॥ 

একমাত্র শ্বাস মিলিত ভারত 

নাসিকারন্ষেতে ছাঁড়িল যেই 
কি মহ? উত্সব বহিল উচ্ছ.শঙ্সে-_ 

ভারতে যাহার তুলনা! নেই ॥ 
“আর ঘুমাই না” ভাকি মা আবার 

ভাবী আশাকফল ভাবিয়া দেখো, 
"রীপণ-উৎসব” সোণার অক্ষরে 

হৃদয়ের মাঝে লিখিষা রেখো | 

শুন্যতল হ'তে নেমেছে পবন 

বহিচছ্ছে ভোমাঁর ভুবনময়, 

নব-পলবিত করিতে তোমারে 
ফুটাতে জীবন মঞ্জরীচয় ॥ 

এ ধীর হিন্ধেরলে যে বায়ু উঠেছে 

কার সাধ্য আর নিবারে তারে, 
অগ্রসর গতি কেবা রোধে তাঁর-- 

তেব! আর ভারে বাধিতে পারে £ 

নব শিখামষ নব শ্রভারাশি 
ভারত ভন্মেভে মিশেছে ফের, 

যে অশ্ফিকোলেতে কীদিলে ভারত্ত 
সজীব হবে সে শিখাতে এর ॥ 



রীপণউৎসব-_ভারতের নিদ্রাভঙ্গ | 

জীবন দায়িনী এ দহন শিখা 

ভারত অন্তরে ধরেছে ধীরে, 

নারায়ণ মুখে হয়েছে উদ্ভব-_ 
ভারতের বুকে থাকিবে স্থিরে ॥ 

ঘলিবে আরো এ যাবে যত কাল, 
জ্ঞানের আলোঁক--বিদ্যুৎ্ছটা 

দমে না দমনে, দ্রমিলে দ্বিগুণ 
ধরে খরতর তেলের ঘটা ॥ 

ভূলে! না ভারত “রীপণ-উৎস্ব” 
ছ্িড়ো না ষে ডোরে মিলেছ আজ, 

এক বাণী ধর ভারত সন্তান 

যেখানে যে থাকো--পরে। যে সাজ ॥ 

মনে ক'রো সবে নিভৃতে-_উতৎসবে 

“রীপণ-বিদাঁয়? নহে এ খালি, 
সম আঁশ ভয় ভারত অন্তরে 

এ মিলন তার প্রকাশ্য ডালি ॥ 

নহে আকন্মিক দৈব স্থঘটনা-__ 

বহুদিন হ'তে অস্কুর এর 

জড়ায়ে জড়ায়ে ভারত অস্তরে 

শিকড়ে শিকড়ে বেধেছে ফের ॥ 
আঁজি প্রশ্কটিত হ'য়ে দিছে দেখা, 

তরুমুল যেন পল্লবময় 

ধরণীর গর্ভে ধীরে ধীরে বেড়ে, 
ফলে ফুলে শেষে সালিয়] রয় ॥ 

ভারতের আশা ভারত-্প্রত্যাশী-- 

জীবন উন্নতি ইহারই সার, 
স্থবারি-সেচক জে সব লতায় 

“রীপণ” কেবলি লক্ষ্য রে ভার ॥ 
হবে! অগ্রসর যেই আশাপথে 
_. ভিলেক তাহাতে নাহি সংশয়, 

২১৯১৯ 



৩৯২ নবজীবন । 

দিয়াছে দেখারে যে পথ উহার! 

হ”বে পরিসর ঞ্রুব নিশ্চয় ॥ 
দিয়াছে যখন . 'দেখায়ে সে আলো! 

দিয়াছে যখন দেখায় পথ, 

আজি আর কালি তাঁহ1তে পশিব 

সাধনে পুরাবে! ল্বমনোৌরথ ॥ 

আজি আর কালি পাবে! রে সকলি-_- 

আর এ ভারত নিদ্ডরিত নদ, 

সম তৃষ্াতুর সব পুজ তার 

. একি পথপানে চাহিয়া রয় ॥ 
একি পথ পানে চাহে মহা রা্ট্ 

চাহে সে পারসী--পঞ্জাবী-_-শীক্, 

চাছে ভারতের  বীরপুত্রগণ-- 

ব্বাজোয়ারাময় ধত নির্ভীক ॥ 

ভারঘ্ভনন্দন মহন্মদশ্গণ-_- 

তাহারাও আজি--জাগে। মা-বলে ; 

সেই পথপানে একদৃষ্টে চাহে 
দাধন। সাধিতে সে পথে চলে । 

উঠ উঠ মাতঃ ডাঁকিছে তোমাক্গ 

তোমার সস্তান ষে যেথা আজ» 

কিবা বৃদ্ধ শিশু কিব। যুবাদল 

_ কিদরিদ্র আর কিব। অধিরাজ ॥ 

একা বর্জ নর-_ হিমালক্স হতে 
কুমারীর প্রজ্ত যেখানে শেষ, 

আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান 

জাগাতে তোমারে জেগেছে দেশ ॥ 

উঠ উঠ মাতঃ ছাড়ো নিদ্রা ঘোর 

পুরিয্বা নিশ্বাস ফেলো গো-মাত, 

দেখি কি না হস অরুণ উদ্য়-- 
তক্ুণ ০০ প্রভাত প্রাতঃ ॥ 

বিজি বন্দ্যোপাধ্যা্ 



১মভাগ। ] মাঘ ১৯২৯৯ ।' 1 ৭ম সংখ্যা। 
এ+ ৬০১ তউস০৯ পউাক ্উাপস 

সন্কর্ষণাগ্নি অনভ্ত-ব্লরাম। 
: স্বষ্টি, প্রলয়, মন্বস্তর, পরলোক প্রত্বতি তন্ত সমূহ পুরাণশাস্ত্র হইতেই পাওয়া 

যায়* কিন্ত পুরাণে অর্থবাদ বিস্তর । শান্ত্রবিচারে অর্থবাদ প্রমাণ হইতে 

পারে নাঁ। অর্থবাদ্র বাক্যসমু্কে ব্যতিরেকপূর্র্বক বেদ ও স্থাতি-মূলক 

স'রতন্ব সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন! পুদাণ শাস্ে পৃথিবীর অভ্যন্তর-নিহিত 
সন্কর্ষণ নামক তমোগুণ- প্রতিপালিত এক মহাভয়ঙ্কর অগ্নির উল্লেখ আছে “এবং 

বিশ্বের প্রাণস্বধপ '্রক্গাণ নামক উশ্বরা থিষ্টানের স্থিতি, নিদ্রা ও প্রলয়- কাল, 

সম্বন্ধে বিস্তর অঙ্কপাত আছে। সে সমস্ত তত্ব সামান্যবৃদ্ধির অনুগত নহে। 
ভারতীয় শাস্মের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত তাহ। ভাল লাগে না। শ্রদ্ধাবান্ পাঠক বা 

শ্রোতার নিকট অর্থবাদ প্রতিবন্ধক হয় 'না। অশ্রদ্ধানুর নিকট অর্থবাদ 

ভাঙ্গিয়া,.দিলেও ফল হয় না। তথাপি াসথান্থরামী জনগণের বোধ সৌল- 

ত্যার্থ আমর! উত্ক' তত্ব সমূহের মন্মোত্তেদে যথাদাধ্য ও প্রবৃত্ত হইতেছি। 

উপরি উক্ত ততুদ্বয়ের মধ্যে সন্কর্ষণাগি নামক তত্বটি এই প্রস্তাবের বিচার্ধ্য 
বিষয়। এই হগ্নি গ্রলয্কের এক প্রকার কারণ রূপে উক্ত হইয়াছে ূ নি 
শবের অর্থ 'আকর্ষণ। র ভাগবতে আছে) ; ্ | 

'াত্তীয়া জট দৃশ্যয়োঃ সিমলা, সরষমিতয 
চক্ষতে?। (২৫১) | ঠা 

৮১৬০৪ জনগণ ভাথকে, সণ, বলেন, ফেনা, ০০ 
৪: 8.8 



৩৯৪ নৰজীবন। 

তাৎপর্য এই যে, সেই: সঙ্কর্ষণ নাঁমক কালাগ্রির অধিষ্ঠাত্রীদে বত! তমোম 
অধোভৃবন হইতে সকলকে তামসিক প্রলোভনে আকর্ষণ করিতেছেন 

তাহাতে স্বার্থপরতা উত্চঠান্ন হওয়াতে বংপার-শ্বীয় প্রভাব প্রকাশ করিতেছে 
সয়তান যেমন ঈব ও আদমের সাংসারিকতা উৎপত্তির হেতু, সেইরূপ তির্দি 
সংসারের মল-বৃদ্ধির হেতু । এই অভিমান ও প্রলোভনরূপ মলহেতুত্ব জাগ 

নার্থে শাস্ত্র তাহাকে মদোন্মত্ব বিশেষণ দিয়াছেন। 

নীলবাসামদোতৎ্সিক্তঃ।১ (রিং. পু৩. ২1১৭1) 

তাহার পরিধান নীলবসন এবং তিনি সর্ধদ1 মদোন্মত্ত | 

পুমশ্চ ; 
উপান্ততে স্বয়ৎ কাস্ত্যা যো বাঁরণ্য! চ মূর্তয়া।” (1১৮) 

তিনি কান্তি অর্থাৎ লক্ষী এবং স্থুরাদেবী কর্তৃক উপাস্ত হয়েন। 

প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্বে প্রলোভন ও শ্বার্থরূপ সেই মল অত্যন্ত বৃ 

প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ধরণীর ভোগ ও ভোগ্যশক্তিকে বিনাশ করে। তথ; 

এইভূমগুল এ সন্কর্ষণ অগ্রিদ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। সেই অগি হইতে জর 

উৎপন্ন হইয়া সংসারকে গ্রাস করিয়া ফেলে । সাধনা দ্বার উক্ত প্রলোভ; 

ত্যাগ করিতে পারিলে প্রলয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কেবল যোগি 

গণই ভাহার অধিকারী । 

“সন্বর্ষণ শব্দের আর এক অর্থ “সম্যক প্রকারেণ লাঙগলাদিন! ভূম্যা? 
কর্ষণৎ ৷” অর্থাৎ ভূমির উর্ধরতাশক্তি বৃদ্ধিকরণ। এর অগ্নিকে, এস্লে তদী! 
অধিষ্ঠাত্রী' দেবতারূপে পরিকল্পনা পূর্বক তাহা লক্ষণ নিরূপণ করা হইতেছে 
তিনি যেমন প্রলোতনের মুক্তি-_বাঁড়বানলরূপ পাতালাগ্নির অধিষ্টাত্রী দেবতা 

সেইরূপ তিনি কষিকর্মেরও অধিষ্ঠাতৃুরূপে কথিত হন। তাৎপর্য এই, যে 

এই সংসারের স্থিতিকার্লে পৃথিবীর অভ্যন্তরবর্ভী তই মহান্ অনল রৃষিকর্শে 
উত্তরসাধকরূপ-উর্ববরাশক্তি- সম্পাদক | গরলয়কালে তৎকর্তৃক পৃথিবী দর 

হয় মতা, কিন্তু তদ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া পুনঃ স্থষ্টিতে অধিকতর উর্বরতা হুইয়া : 
_খাকে। তাহার এই লক্ষণটি জ্ঞাপন করিবার জন্য টররারডারে তাহার সুতি 

কল্পিত হইয়াছে । 'সক্বর্ষপোবলদেবইত্যমরঃ |, 'লাঙ্গলাঁসজঃস্তাগ্রঠ। ূ 
(বিঃ পুঃ ২৫1১৮) তাহার এক হস্তে লাঙ্গল আছে। এই লাঙ্গল. জট ৃ 

. তৎসম্পাদ্য কষিশক্কি ও উর্ধরতাশক্তির জ্ঞাপক। রা 

ঃ  সন্রষণাযির আরও কযা লক্ষণ আছে। ভা প্রধানত ওনার 



সন্কর্ষণাগ্নি, _অনস্ত--বলরাম ।। ৩৯৫ 

রূপ ।* দ্বিতীয়ত তাহা ভূমগ্ডলের শৃন্যাবস্থান শক্তিত্বরূপ, ভূতলের উন্নয়ন- 

ক্িরূপী ও তাঁহার দার্টযসম্পাদক। এই ল লক্ষণসমূহ জ্ঞাপনার্থ তাহ! অনস্ত-. 

নব বা শেষনাগরূপে কথিত হস্ব। শুকদেব কহিলেন-_. 

“তস্য (পাতালস্য) মূলদেশে হ্রিংশযষোজন সহত্রাস্তর আস্তে, যাঁবৈ কল! 

ভগবতন্তামসী সমাখ্যাতা অনস্ত ইতি (ভ1ঃ বঃ ৫1২৫১) 

[াতালের মূলদেশে সহত্র যোজনের অস্ধরে ত্রিংশ যোৌজনের মধ্যে ভগবানের 

চামসী' নামে বিখ্যাতা এক কলা আছে। তাহার নাম অনস্ত। “সম্কর্ষণ- 

মত্যাচক্ষতে তাহার আর এক নাম “সঙ্কর্ষণ? | 

“পাতালানামধশ্চান্তে বিষ্ঠোর্ধা তামসী তন্ুঃ| (বিঃ পুঃ ২৫।১৩)। 

পাতালের অধোদেশে বিষ্ণুর এক তামসী মূর্তি আছে। 
£শেষাথ্যা যদ্গুণান্ বজ্তং নশক্তা দৈত্যদানবাঃ | (এ) 

. তাহার নাম শেষ। পুনশ্চ, 'যোইনত্তঃ” তিনিই অনস্ত নাগ। তিনি 

'নীলবাসা' অর্থাৎ নীলবর্ণ। | 

* “কক্সাস্তে ষস্য বক্তেভ্যে বিষানলশিখোজ্জলঃ | 

সন্কর্ষণাক্সকে। রুদ্রো নিক্ষম্যাতি জগত্রয়ম্ |” (এ ১৯)। 

প্রলয়কালে তাহার মুখ হইতে বিষানলশিখা-সমুজ্জলিত সন্কর্ষশাত্মক 

দ্রমূত্তি অগ্রি নিল্রাস্ত হয়া ভ্রিলোক গ্রাস করিয়া থাকে । 

এস্সলে তাহার মুখ ও সেই মুগ হইতে কুদ্রমুত্তির উদ্ভব ওপচারিক ভেদ 
ত্র। স্থুলত অগ্রি-প্রবনই তাংপধ্য। তূগর্তে নানাবিধ ধাতুরূপ "উপাধিতে 
তি করায় উহা নীলবর্ণ অগ্রি। তমোগুণে প্রতিপালিত কালানল স্বরূপ । 

মই অগ্নির আর এক লক্ষণ এই ষে. তাহার মন্তকে এই অবনীম গুল ৪ 
ছে। ৯ | 

“স বিভ্চ্ছেখরীভূতমশেষং ক্দিতিমগলম্ |. ্ 

আস্তে পাতালমূলস্থঃ শেষোহশেষ সরা্চিতঃ॥” (বিঃ পুঃ ২1৫২০) 
অশেষ হুরগণ কর্তৃক সমচ্চিত শেষমূত্তি ভগবান পাতালতলে অবস্থিতি 

র্বক মত্তকের শেখর স্বরূপ সমুদয় অবনীমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন। | 

“তেনেয়ৎ নাগবধ্যেণ শিরসা বিধৃতা মহী |” (ধ্ী২৭) ... 

সেই নাগরাজের ফণা স্থান্না এই অবনীনগ্ল বিধৃত হা আছে। ; 

. “ষদা বিভূত্ততেহনস্তো মদা- ঘূর্ণিত লৌচনঃ। .. 
তদা চলতি ভূরেষা সান্রিতোয়াৰি কাননা।” ধ্রে২ও) 



৩৯ ৬ | নবজীবন | 

এই অনস্ত যখন মদঘুর্ণিতলোচন হই! ভূত্ত! পরিত্যাগ করেন, তৎকালে 

পর্ব্বত, সমুদ্র ও কানন সমূহের সহিত পৃথিবী কম্পিত হইয়া থাকেন। 
তাৎপর্য এই যে, প্রলয় কালে 'ষে সঙ্কর্ষণানলে ভূমগুল দগ্ধ হয় তাঁহ রুদ্রমৃত্তি, 
অতি ভয়ানক। তাহা সেই অনন্ত নাগাগির গ্রাসরূপী । কিন্তু দলকম্পবা ভূমিকম্প 
কালে ষে অগ্নি সাগরের তলদেশে ব! ভূগর্ত মধ্যে বিলোড়িত হয় বা আগ্রেয়- 

গিরি-বিবর ভেদ পূর্বক উদ্থত হয় তাহা সেই সন্বর্ষণেরই জ্স্তা স্বরূপ । 
অর্থাৎ তাহ' স্বতন্ত্র অগ্নি নহে। এ সক্কর্ষণাগ্রিরই শাখা প্রশাখা বিশেষ; যাহা! 
আগ্নের ভূধর তলম্থ গভীর বিবর সমূহে অবস্থিতি পুর্ব্বক নীলবর্ণ বা তমোমন্ব 
অবয়বে অহরহ প্রজ্বলিত থাকিয়া পাতালম্ জলকে উত্তপ্ত করত প্রভূত বাম্প 

সহকারে অবনীপৃষ্টে উতক্ষিপ্ত করে, এবং কখন কখন ভূধর বিদারণ, তরলধাতু 
পদার্থ উদগীরণ, উৎক্ষিপ্ত ভস্মরাশিদ্বারা গগনম গলে মেখনাল। উৎ্পাঞ্টন, 

পয়োধিকম্প ও. ভূমিকম্প প্রভৃতি উৎপাত উপস্থিত করিয়া থাকে । এ সম্তই 

দলেই পাতালস্থ অনন্ত নাগাগ্ির ক্রিয়া। অতএব ভারতবাসীর। শাস্তরান্থসারেই 

শলিয়া থাকেন যে, সেই নাগরাজ বান্ুক্রি জৃস্তা বা মস্তক বিলোড়ন দ্বার! 
ভূমিকম্প হইয়া থাকে। পৌরাণিক অর্থবাদ ও অলঙ্কার বর্জন পুর্ব্বক বুঝ 

জানিতে পারিষে.যে ভূমিকম্প, জল্কম্প প্রভৃতি এঁ চিরপ্রতিপালিত ভূগর্ভস্থ 

অনস্ত অগ্নিরই কাধ্য। এ তাৎপধ্য সংবৃত রাখিয়া উঞ্ণকুও বা আগ্গের-জলকে 

নাঁগকৃপও কহ গিয়া থাকে । এ অগ্নির স্ুলাংশ ধরণীর অভ্যন্তরে গভীর বিবর 
মধ্যে মহাব্যাপক ভাবে বাদ করে এবৎ তাহার জালাজিহ্বা সহত্র সহজ 
শাখা গ্রশাখা আগ্েয় গিরি-গছবরে ও সাগরগন্তে নির্গমন-পথ অন্বেষণ করে 
ধলিয়া তাহাকে সহত্র-ফণা-যুক্ত অনন্ত-সর্প-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । 

জালামৃর্থা, বাড়বানল, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি উষ্ণজলাশয় সমুহ সেই ভূগত্তোথিত" 
সহশ্রমুখ নাগানলের উদগীরিং আগ্েয় শাখা প্রশাখা কর্তৃক উত্তপ্ত উদ্ক-. 
রাশিমীত্র । অভিপুর্বক্কালে ভারত,য ভ্ানী লোকে! এ সকল গনী 

ভুতববিদ্যা অবগত ছিলেন। শাস্ত্রের বচন এবং ভারতবর্ষের নান! স্থানের: 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ দ্বারা তাহা উত্তমন্ধপে সপ্রমাণ হইতে । তৎসমস্ত সহজ, 
কথায় লিখিত থাকিলে এখন এত সন্দেহ জন্মিত ন1। কিন্তু পুর্বকালে বিচার - 
শাস্ত্র সমূহ ব্যতীত সহজ লেখার গৌরব ছিলনা। এখনও ভট্টাচার্য পণ্ডিত+.. 
দিগের মধ্যে সহজ-বর্ণনার যশ নাই তাহা অনেকে জানেন । এই কাক্বপে 
খরির! পুরাণশান্ত্ে অত অলঙ্কার, ্ূপক ও অর্থবাদ গ্রহ্ণ ক্রিম্মাছেন।....: 



সন্বর্ষণায়ি, অনভ্ত--বলরাঁম ও ৩৯৭ 

এস্থলে জিজ্ঞাস! কণ্রতে পার যে, উক্ত সঙ্কর্ষণাগ্িকে “অনন্ত নাগ” 

কহিয়া কেন আবার «শেষ নাগ” কহিরাছেন ; বরং “অশেষ নাগ” বলিলেই 

অনস্তের অর্থ-বোৌধক হঈত? এই কথার উত্তর এই যে নৈষি্তিক-গ্রলয়কালে 
প্র অগ্নি সমস্ত দান ও জলগ্লাবন পুর্ব্বক পৃথিবীর তমোবীজ স্বরূপে অবশিষ্ট 

থাকে । তাহাঁতেই শাস্মে উক্ত হইয়াছে যে, তখন ব্রহ্মা সেই অবশি্ বীজকে 

আশ্রয় পুর্বক শরন করেন। 

“একার্ণবে'ততন্তন্মিন্ শেষশয্যাশ্থিতঃ প্রভুঃ | 
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে ভগবানাপিকদ্বরঃ 1১? 

তখন আদিদেব ভগবান হরি ব্রহ্মার রূপ ধারণ পুর্বক একার্ণৰে 
প্র শেষ শষ্যায় শয়ন করেন। দেই সময়ে তিনি একার্ণবে ভাসমান 

থাকেন বলিয়া তাহার নাম নারারণ হয়। কুলুকভষ্ট মন্থুসংহিতার 

«“আপোনার1” প্রভৃতি শ্লোকের টীকা এ অর্থকে এইরূপে স্পষ্টাকৃত 

করিয়াছেন । 

““আপোহইস্য পরমাত্মনে! ব্রহ্মরূপেণাবশ্ছিতস্য পুর্ব্বময়নমাশ্রয়ইত্যসৌ- 
নারায়ণ ইতি 18(মনতু ১১০) 

প্রলযবকীলীন জলরাশি ব্রহ্গরূপে অবস্থিত পরমাজ্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান 
হয়, এই জন্য তিনি নারায়ণ শবে কথিত টা তথাচ কৌন্দে 

“দ্বিতীয়া কালসংজ্ঞান্য। তামলী শেষ সংজ্ঞিতা” (৪৮অঃ) 

অর্থাৎ উপরি উক্ত শেষমুগ্িটি ভগবানের কালরূপা তামসী-শক্তি। তাহা 

এশীশক্তির তমঃগ্রভাব। তাহা প্রলয়কালে অগ্নি ও অগ্িজ উদক্প্লীবনদ্বার! 

সমস্ত সংহার পুর্ধক নিদ্রাগত ত্রন্মার প্রলয়-পয়োধি-বক্ষে শব্যারূপ হইয়া 

থাকে।” তখনও এ শেষসংজ্ঞিত নাগের তম্টোমর রূপের অন্তর্ধান হয় না), 
অতএব তাহা তখন সর্পরূপে থাকে বলিয়া কথিত হয়। ফলে পৃথিব্যাদি 

স্থব্যস্ত পদার্থের অভাব বশত তখন তাহার বখলানল ও মহাবিষ নিস্তেজ 

হইয়া যায়। . অন্যান্য জলবাসী সর্প যেরূপ নির্বিষ হয়, তখন এ সংহ্থারা- 
নল জলবাসী হওয়াতে তাহারও আর বিষ থাকে না। কবল সৃষ্টির 

শেষাংশ রূপে, ভাবি স্থষ্টির বীরূপে, ভাবিধরণীর ধারপ- পক্তিরূপে এবং ভা 

প্রলয়ের সুপগ্তবীজরূপে, অবস্থিতি করে। | ্ ূ ্ 

এভাবত1 সন্কর্ষণাপ্রির কথেকটি অবয়ব. প্রদখিত, হইল । ডলে বর্ণ 
ভূধারণ, ভূতলোন্নয়ূন, ভূততলদ্রট়ীকরণ, গ্রলম্বসাধন, অনস্তশক্তিত্ব ও শেষ 



৩৯৮: .. মবজীবন | 

বীছ্ক এই.লমস্ত উহার মৃদ্তি। এই সমস্ত মুঠিতেই উহা হয় সর্প, না হয় অক্সিপ 
ত্বভাব প্রকাশ করে। প্রলোভন-মুত্ততে উহ] যেন খলসর্প। কর্ষণে উহ! 

অগ্রি। ভূমগুল-ধারণে উহ! যেন অনন্ততেজঃশক্তি। অর্থাৎ বিন। আঁধারে 
ভূমগ্ুল যে আকাশে স্থিতি করে তাহার শক্তি ভূম গুলের অভ্যন্তরেই আছে। 
এঁ অগ্নিই যেই শক্তি। অতঃপর উহা ভূপুষ্ঠকে নিয়দেশে প্রোথিত হইীতে 

না দিয়া কুম্মপৃ্ঠের ন্যায় সদা উত্তোলিত করিয়া রাথিয়াছে এবং উহার 
স্ুশীতল ঘনীভূত কঠিন বহিঃস্তরকে ধারণ করিতেছে । প্রলয় সম্বন্ধে উহ! 
অগ্নি ও সংহার-বিষরূপী এবং প্রলয়বপরোধিতে উহ! শেষ তাঁমসবীক্ষ। 

অপরঞ্চ, অনুমান হর পুর্বকাপে জ্যোতিষের কোনরূপ গণনা*সুত্রে 

সঙ্কর্ষখাণ্রিঘ্বার সামান্য সামান্য শুভাশুভ সংঘটনের কাল এবং প্রলয়-ঘটনের, 

কাল নিরীত হইত। পক্ষান্তরে উক্ত অগ্বির উৎপাত সকল দেখিয়। 
জ্যোতিষফগণের শুভাশুভ ফলজনকত্ব নিরূপিত হইত | এক্ষণে সে বিদ্যা নষ্ট 

হইয়া গিয়াছে । উক্ত আছে, 

“যমারাধ্যপুরাণষি গর্গোজ্যোভীংষিততৃতঃ 
হবান্ পকলটব নিমিত্ৃপঠি তং ফলং।” যে পুঃ ২1৫২৬ 

পুরাণ মহধি গর্গ সন্কর্ষণনাগের আরাধনা করিয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের তৰ ও 
ভাবিগুভাশুভফলজনক স্ুনিমিত্ত ও দর্নমিত্তাদি অবগত হইয়াছেন | 

এন্থলে গণিত ও ফলিত উভয় জ্যোতিষই অভিগ্রেত হইয়াছে । উল্লিখিত 

ক্কনিমিত্ত ও দুর্নিমিভাদির জ্ঞান যেমন গ্রহ নক্ষত্রের সঞ্চার-গণনায় লব্ধ হয়, 

মেইরূপ পণ্ড পক্ষীর গতিবিধি ও রদাদি হইাতিও পাওয়াযায়। মানবদেহের 

ভির ভিন্ন অংশের স্পন্দন হইতে ও লাভ করা যার। (বিঃ পু উইসন কৃত 

ইতটাকা| ২৫)। মহষিগণ ন্কর্ষণা্রির ভাব গতি হইতে এ সমুদয় লাভ করি-, 
তেন ইহাই তাংপধ্য। পুরাণ শাস্তের এই উক্তিটি অর্থবাঁদ বলিয়! বোধ হর 

না। বিশেষ তত্ব অবগত না হইলে নিরধাস করিয়া বলা অসম্ভব ।, 



সঙ্গীত 
সঙ্গীত স্বর্গীয় সামগ্রী । এমন সর্বজনমনোমৌহন সীমগ্রীকে যেন পৃথিবী- 

জাত বলিয়া মনে স্থান দিতে ইচ্ছা হয় নাঁ। হিন্দু দেব 'দেবীগণ মধ্যে 

দেখিতে পাই দেবাদিদেব ত্রিনেত্র-সেই বলব্যঞ্ক নধরদেহ, সেই ঢল ঢল 
চক্ষু, যন্ত্র হস্তে রাগ রাগিণীর স্থষ্টি ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত শাস্ত্রের অবতারণ! 
করিতেছেন। তাহার এই মৃত্তি ধ্যান করিলে মন ভক্তিরসে গলিয় ষাঁয়, তিনিই 
যে.এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডের গলর়ন্তর্ভা একথা তখন মনেই আসে ন। 

তথন তাহার রুদ্রমুণ্তির ধারণা করিতে পারি না। আবার দেখি, শ্বেতধসন- 

পরিহিত, শ্বেতশ্বশ্র বিরাজিত, শ্বেতচন্দনচর্চিভকলেবর, দেবর্ধি নারদ 

বীণা বন্ত্র সহযোগে ভূতনাথের ও ভূতভাবন, পরম-করুণা-নিধান, সর্বলোক- 

প্রতিপালক হরির.গুণ গান করিতেছেন ; সেই গানে আপনি বিভোর হইয়া 
যাঁতিয়! উঠিতেছেন, পাগল ঠাকুরকে মাতাইয়া তুলিতেছেন, সর্ব দেব গণকে 
বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন;--দেবপুজার, দেব তৃপ্তি-সাধনের এমন সামগ্রী 

আর দ্বিতীয় নাই । আবার দেখি সর্বাব্য়বসম্পন্না, সর্ধাঙ্গ সুন্দরী, সর্ধাভরণ- 

বিভূষিতা! বিদ্যাদায়িনী বাগ দেবী কমলাসনে উপবিষ্ট হইয়া বীণা হস্তে পিতৃদত্ত 
বিদ্যা এক মনে. অভ্যাস: করিতেছেন ও জগতে সেই বিদ্যা প্রচার জন্য চেষ্টা 
করিতেছেন। পৃথিবীর অন্যত্র দেবদেবী পুজকগণের মধ্য হইতে শুনিতে, 

দেব গার্করি স্বহস্তে কচ্ছপাস্থতে সুত্র ধোছনা করিয়। বাদ্যবন্ত্র প্রস্তত করিয়া 

লইতেছেন)সেইফন্্ব স5যোগে গান করিয়া গুলিম্পিয়াস্থ যাবতীয় দেব দেবীকে 

" প্রফুলিহ করিয়া তুলিতেছেন । কি মনোজুর বিদ্যা। . দেবগণও ইহার 

জন্য ব্যস্ত ; এই (মাঠিনী, মন্ত্রে ক্রোধোন্মত ব্যক্তিও শাস্ত হয়, উখিত রক্ত- 

পিপাসু ক্পাণ দানবহত্ত হইতেও স্থালিত হয়। 

ন বিদ সঙ্গীতাৎপ্রা-- একথা যথার্থ) এ বিদা দেবলেোক যে মধ্যলোকে 

প্রবর্ঠিত হইয়াছে । চ্ছার প্রথম শিক্ষক দেবাদিদের। দেবরাজ ্্্ হইতে 
পথের ভিথারী পর্য্তস্ত সন্কীত সকলেরই বিনোদন সামগ্রী॥ গুনিয়াছি। ৰ 

বিশ্রাম কাল উপস্থিত হইলে দেবরাঁের প্রধান কাজ নন্দন কাননে দ্ীতা- ৫ 
বোচন!। ধনীর সময় ক্ষেপণের, অবলম্বন জঙ্গীত। শোকাতুরের শোক 
ুরীকরণের শষ সাধন সঙ্গীত 1.. সাধারণত ভিক্ষুকের সহজ ভেক ক সঙ্গীত 1. | 



৪০ রি ন্ নবজীবন । 

হবদয়ের নিগুঢ়ুতম ্থালে প্রবেশ করিতে সঙ্গীত ভিন্ন জার কে সমর্থ ?. 

ছুর্দম হৃদয়কে এত বশ করিতে আর কে পারে? মন্স্থান স্পর্শ করি- 

বার আর কাহার ক্ষমতা আছে? রামের বনবাসে মূতূর্ব, দশরথ 
বিলাপ করিতেছেন ; স্বামীর ম্মৃতদেহ স্বীয় অক্কচ্যুত করিবেন না৷ 
বলিয়া সাবিত্রী নির্দয় যমরাজের নিকট সকরুণ প্রর্থনা করিতেছেন; 
সে প্রার্থনায় কালের কঠোর অন্তঃকরণও যেন দ্রব হয় হয় হইতেছে; 

_-যুতন্বামীর পুনঃসন্দর্শনের বলবততী ইচ্ছায় সাবিত্রী পাগলিনীর ন্যায় 

হৃদয়বিদারক রোদনধবনি উখিত' করিতেছেন, সে ধ্বনি অতি উচ্চে স্বর্গে 

দেৰতার কর্ণে উপস্থিত হইয়! তাহ।কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। এসকল 
শুনিলে বা পাঠ করিলে মনে যে কারুণ্যের উদ্রেক সকল সময়ে হয় না, 

একবার এতদ্বিষয়ক সঙ্গীত করণে প্রবেশ করিলে মনে তাহার শতগুণ করুণ! 

বিস্তৃত হয়; অশ্রুর দ্রুত আবেগ অসপ্বরণীয় হইয়া উঠে? যেন সেই সমুদয় 
মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ করি। সঙ্গীত হইতে মনে যে ধারণ। জন্মে তাহ! অমূলক 
হইলেও যেন দুরপনেয়ু । রর 

প্রাচীন ভারতে এই মনোহর বিদ্যার ঘত আলোচন! ছিল, এত অন্য 

কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ একখানি সমগ্রবেদ কেবল গীত ও স্ভোতরে 
পূর্ণ । পূর্বে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য ; পুরাণ, ভগবদগীতা . 
প্রন্ৃতি শাস্ত্র তাদৃশ “স্থুলভ ছিল না। ক্ষমতা থাকিলেও ভুপ্পাপ্য বশত, 

সকলে সংগ্রহ করিয়! উঠিতে পারিতেন লা। সেই অভাৰ মোচন করিবার 
জন্যই সেই সময় হইতে এতদ্দেশে কথ কতার প্রচলন হয়। সোত্নুক শ্রোতৃ- 
মণ্ডলী মধ্যে কথক আদীন হইয়া, রাদায়ণ, মঞ্জীভারতের অপুর্বব কাহিনী, 

ভাগবতের রমণীয় উপদেশ, ,পুরাণের সুশিক্ষাপূর্ণ মনোরম ইতিবৃর্ত শ্রবণ ্  
করাইতেন। তখন লোকে কথকের সেই বিশুদ্ধ তান-লয়-যুক্ত বলত তা 
শুনিয়া রামায়ণ মহাভারতের যাবতীর বিবরণ শিখিত--বক্ততার সহিত 

সঙ্গীতের ভাগ অধিক থাকাতে কথকের কথা সহজেই লোকের ্বদয়গ্রাহিনী 

হইত। তখন সাধারধত লোকের মনে এঈরূপ বিশ্বান ছিল বেবাড়ীতে: 

কথা৷ দিলে বড় পুণ্য হর; এখনকার পাশ্চাত্য-রুচি মিশ্রিত মাঙ্জিত বুদ্ধিতে 
হবাহাই আন্ক কিন্ত আমাদিগের মতে বাড়ীতে কথা দেওয়া ষে ্  

ভাছার সন্দেহ নাই। আপনার ব্যয়ে ও অস্কগ্রহে ধদি আর পাঁচ জন . ফশটা 
অহপদেশ পায় ও অন্য রকমে একটু বিশুদ্ধমন হইতে পারে, তবে তেমন 
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কাজ, পুণ্য কর্ম নয়ত কিং_আজ কাঁল সুজনের অসগ্াে লোকের ০ 

পুণ্য সঞ্চয় করিবার পথ রুদ্ধ হইয়াছে । এখন পুস্তক অতি সুলভ ও পুর্র্বা- 
পেক্ষা এমন: অধিক সংখ্যক লোকে পুস্তকের সহিত পরিচিত হইতেছে ও 

হইতে চেষ্টা করিতেছে । সুতরাং কথকের মুখে বত, ত] শুনিয়া মহাকাব্য 

শিখিবার প্রয়োজন বোধ হয় না। সেই জন্য এখন কথকও তে ন নাই, তেশন 

মধুর সঙ্গীতও এখন শুনিতে পাই ন1। তখন সাধারণ, লোকে কবি হই ত---মুখে 

মুখে গান বাঁধিত, মুখে ছড়া কাটাইত, ছুই দল একত্র হইলে কবির লড়াই 

হইত । লোকে গুনিয়া শিখিত-আর একজনকে শুনাইর়া শিখাইত 
এইরূপে সম্গীতের প্রচার৪ অধ্বিকছিল । তখনকার লোকে : অধিক 
রি প্রয়ও ছিল, এখন রগ, লোঁক অতি অল্প । এখন কথক-ার 

উট 1 তোমাকে শত ধন্যবাঁদ। তৃষি দেশে আসিয়া স্নেক কাঁজ করিয়াছ-- 

বালকের হাতের ভাপপাত। কাড়িষা তাহার স্থলে “সচিত্র বণগাল।” পিয়াছ, 

অধ্যাপকের তুলটে পেখা কাঠে বাধা পুগিখানি লইয়া যন্ত্রে যন্ত্রিত “নটাক 
দিদ্ধাস্তকৌমুদী” খানি তাহার স্থলে বসাইয়াছ। সুদী মহাশয়ের একহস্তে 
তুলাদণ্ড অন্যহন্তে বৃহদাকার রাখীরণ দিয়া» দশকম্মান্িত ত্রাহ্মণকে তা- 

পাভার পুথি বহন কেশ হইতে পরিত্রাণ করিয়া! তাহাকে পত্রতমাল।”, 'নুতে 

বাধ্য করিয়াছ__বিশেষ উপকার করিয়াছ সন্দেহ নাই । কিস্ত আমাদের আমন 

সদ্দক্তা! সক কথক ও গারক গুলিকে দেশছাড়া করিবার চেষ্টায় আছ কেন? 

কথকত ব্যতীত বাতা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ উপায়েও সঙ্গীতের বহুল 

চ্চা হইন্ত ও তাঠ] হইতে আনার অনেক ধর্ম সবন্ধীর ও. নৈতিক 

উপদেশ লাভ হঈটত। এক্ষণে যাঁঞার এথালীও. ভিন্ন: একার, হইয়াছে । 

আধুনিক মাজ্জিত রুচির যারাতে গীত অপেক্ষাঁক্অভিনয়ের ভাগ সধিক-. 

তন্মধ্যে অধিকাংশ আাওনরই এতি জঘন্য্ঈপে সম্পাদিত হর বলিতে হবে| : 
কথায় কথার বীর রসের অবতাবণাধাহার সথগ্জ আভিন নয় না ভিনযাংশ+ গণ" ১ 

রম পরিপূর্ণ তিনিও যেন মা মাঝে মাবে শর রসের মাত 'দেখাইতে পারিবে রা 

স্বরং পরম পরিতোষ লাভ করিবেন এবং শোহাগণও দিশেষ, শ্রীত হইবেন ধলিয় রর 
বোধ করেন । পূর্বে যে. সমুদয় লোক ষায়ার ব্যবসায়, করিতেন, জা. রর 

অধনকাংশ সঙ্গীত পারগ ছিলেন এক্ষণার ছ্ই একজন ন ব্যতীত আধবাতশ 

যাত্রাকর দঙ্গীতে হতে পটু নহেন ০০ 
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পাঁচালীতে সঙ্গীত ও কবিতা উভয়েরই আলোচন! হয়; আধুনিক, পাচা. 

লীরও তেমন গৌরব নাই। এখন ধারা পাঁচালীর গায়ক আছেন, তাহাদের 

নিজের ক্ষমতা -অতি সাঁমান্য--তীাহার। ০০৪০৬ ও দ্বাশরথীর -চর্ষ্বিত 

চর্বনে বিশেষ পটু ॥। | 

প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের চি রানা জী তুলন। 
করিলে বোধ হয় পূর্বে যাহা ছিল এক্ষণে তাহার চতুর্থাংশ আছে কিনা 

সন্দেহ। শুদ্ধ যে আলোচনার অল্পত1 হইয়াছে এমন নহে, অনেক রাগ 
রাগিণীর স্থর, লয় ও তাল প্রভৃতিরও, অনেক পরিবর্তন টিয়াছে। সঙ্গীতের 

ক্ষমতা অতি চমৎকার-_রাঁগ রাগিণীর প্রকৃত স্বর মিলন হুইলে. মন্তুষ্যের 
মনের অবস্থা প্রতি রাগিণীতে বিভিন্নবূপে পরিবর্তিত হইতে পারে । দীপক 
রাগে আগুন জলে, মল্লারে বৃষ্টি হয় একথা বড় উড়াইয়া দিবার কথ] নয়-- 

যথার্থ শ্বরে দীপক গীত হইলে কি.শ্রোত। কি গায়ক উভয়েরই শরীর ও মন 
অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া! উঠে, মল্লারে শরীর শীতল হয়, প্রকৃতি স্তব্ধ হুয়। 

আজি কালি এই সকল রাগের স্বরে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে £সেজন্য 
কবরের বিবিধ ভাঁবোদ্দীপক ক্ষমতারও হবীস হুইয়াছে। বেহাগ রাগিণীর শ্বরে মনে 
এক অপূর্ব ওদাস্য আসিবে--কোথাঁয় আছি, কি অবস্থায় আছি,কি করিতেছি 
জ্ঞান থাকিবে নাঁ-সম্পূর্ণ আত্মবিস্বৃতি জন্মিবে- সেইজন্য দিবস বেহাগ 

গাইবাঁর সময় নয, উহা] নিশিথে, নিভৃতে গাইতে হয় । কিন্ত এখন বোধ হয় 
সেই বেহাগের কি একটু সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যাহাতে এখন* বেহাগ 
শুনিলে লোকের মনে সে উন্নত ওঁদাস্য, সে গভীর -আত্মবিস্বাতি টুকু আসে 
না, ততপরিবর্তে একটু যেন বিলাসিতার ছায়া উপস্থিত হয়। টোড়ী রাগিণীর 

প্র্কত ন্বরে গীত শ্রবণ করিলে মনে যেন দুঃখের জোত বহিতে থাকিবে. 
ঘোর নৈরাশ্য আদিবে- একন্ত এখন টেশড়ী শুনিলে ষেন অনেক সময় মনে 

্সতি পাইতে হুয়। বেহাগের ০ ওদাস্য, টোড়ীর সে নৈরাশ্য আর আসে 

না, ১ তৎপরিবর্তে স্থ হউক বা কু হইক একটা অন্য রকম ভাব আসে । সেইজন্য 

বার বার এক কথা বলিভেছি, সলগীতের আলোচনা! ন৷ থাকিলে অনেক প্র বস 
অবনতি । রঃ 

সঙ্গীতের অবস্থা এপ দিন দিন অবনত হইযায় টা? কারণ ৃ 

দেখা যায়। প্রথষত অধীনতার দৃঢ় হইতে দুঁচতর বন্ধান।. মনের, ্ তি 
নাই--আনন্দের বিকাশ হয় ন1-অভ্তরের ভাব প্রকাশ্যে জানাইতে পারি: 
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না। দ্বিতীয়ত শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের'অভাব । সঙজীত' শান্ত 
সমুদ্র বিশেষ, সে সমুদ্রে সীতার দিতে ধৈর্য চাই-_বুকের বল চাই-_আঁবার 
শরীরের দৃঢ়তা থাক1 অত্যাবশ্যক । ফুদফুল_ও হৃৎপিও বিলক্ষণ সবল ও 

কার্ধ্যক্ষম ন। হইলে লোকে গায়ক হইতে পারে ন1। যাহার মন দুর্বল 
শরীরও দুর্বল সে বাকি সঙ্গীত শিখিতে পারে না। এখনকার লোক উভয়তই' 

দুর্বল-_ভাহাদের ধৈর্য্য নাই, বুকের পাটা নাই। তৃতীয়ত সংক্রামক পীড়া । 
হয় নিজে পীড়িত, ন! হয় পরিবারতুক্ত কেহ না কেহ অস্থম্থ-_মন ্ ফর্তি 
হীন, জঙ্গীতে মন যায় না। চতুর্থত অভাবের আধিক্য । পূর্বে যেখানে 
সামান্য ব্যয়ে অভাব মিটিত। এখন সেখানে সেই জামান্যের স্থলে গুরুতর 
ব্যয় করিলেও সে অভাব মোচন হয় ন॥ সেই জন্য লোককে আপন সাংসারিক 
অভাব মোচনের চেষ্টায় অধিকতর সময় নিয়োগ করিতে হয়। অন্য 

কোন কাজ করিবার তত সময়ও কুলায় না৷ প্রবৃত্তিও জুটে না । পঞ্চমত রুচি 
পরিবর্তন । দেশে বৈদেশিক রাজার একাধিপড্য ছইয়া রাশর নিজের আচার 
খ্যবহার প্রবর্তনের চেষ্টা অনেত সময় দেখ! যায়। বিশেষত রাজার জাতির 
অন্থুকরণ সাধারণত অনেকে একটু গৌরবের বিষয় ৰপিয়া বৌধ করেন। 
মম্থয্যের রুচির পরিবর্তঙে সকল বিষয়েই সম্যক পরিবর্তন ঘ্ঘটে। 

আমরা সঙ্গীতের মন্ত্র খুব অবগত আছি। ইহার সুফল আস্বাঞ্চজনৈ আমর! 
বেশ পটু; কিন্ত আমাদেরই দেশে যে সঙ্গীতের অবনতি হইয়াছে ইহাই ঘণক্ষে- 
গের বিষয়। সঙ্গীতের উন্নতি হইলে দেশের এবি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের উন্নতি 
হইল বলিতে হইবে । 

যত প্রাচীন কালের বিষয় আলোচনা করা যাপন ততই সম্গীতের বহুলা- 
লোচনার প্রর্মীণ পাওয়া! যাঁয়। তখন রাজার দহিষী পর্য্যস্ত রীতিমত সঙ্গীত 
বিদ্যা অভ্যাস করিতেন--সেি রাঁজগণের পরম প্রীতির বিষয় ছিল। 
ইন্দুমতীর মৃত্যুতে রাজা অজ গ্রাহার সকল গুণের কথাগুলি একটি একটি করিয়া : 
মনে ভাবিয়া বিলাপ করিতেছেন__তাহার মধ্যে তাহার প্রিয়তমার সঙ্গীত | 
নিপুণতার কথা তিনি তুলেন নাই, তাহার এমন সঙ্গীত পারা প্রিয়তমা যে 
অঙকচ্যুতা হই হই তাহার সর্বাপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর। এ 

গৃহিনী সচিবং সখী মিথঃ .. 
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিখো। 2 

' কক্ষণা বিষুখেন স্বত্যুনা 2 
হরতা ত্বাং বদ কিং নমে তম, 1. | লি রা 
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প্রাগিন কালের সুসভ্য দেশ মাত্রেই সঙ্গীতের . বিশেষ আদর 
ছিল দেখিতে পাওয়া যার । প্রাচীন গ্রীসে মাকাব্য সমূহ ও অপরাপর যাবতীয় 

প্রতিহাপিক ঘটনাবলী নগরীর .প্রত্যেক রাজপথে গীত হইত, সে সময়ে 

লিখন প্রণালীর প্রচলন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; লোকে শুনিয় ইতিহাঁস 

শিখিত, কাব্য শিখিত, বৃদ্ধ বয়সে আঁপন বালক বালিকাদিগকে তাহা শিখা- 

ই যাইত, সঙ্গীত হইতে তাহার! পুরুযান্ুক্রমে আবশ্যকীয় সকলই শিখিত। 

রাজ সভায় এক একজন বিখ্যাত ও শিক্ষিত গায়ক থাকিতেন | কোন সাঁধা- 

রণ পর্বাঁহে অথবা রাজকীয় উৎসব, সময়ে সমাগত ও অভ্যাগত লোক দিগকে 

তিনি ন্প্রসিদ্ধ প্রতিহাঁসিক, নৈতিক বা সামাজিক ঘটন] সমূহ অবলঞ্ন 
করত সঙ্গীন্তের রসাস্বাদ অনুভব করাইতেন |: প্রাচীন শ্রীসের এই রীতির 

আঅহিত ভাঁমাদিগের কথকতাঁর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে দেখিতে পাওয়া যায়। 

আধুনিক গ্রীস অধিনতার কঠোর নায় ও তাহার প্রাচীন কবিগণের সে মনো- 
হর সঙ্জীত ভুলিয়া গিয়াছে । 

সঙ্গীতের মাহাম্ম্য কে না| বুঝে? দক্ষিণ কানা গাতা বনবাসী, উল্ল্; 

অসভ্য, পশুবৎ জাতি হইতে ইউরোপের অতি সুসভ্য জাঁতি পধ্যস্ত সকলেই 

সঙ্গীতের মর্ম অবগত | অসভ্যের কঠোর মনে মুগয়া-ক্রিষ্টদেহে শাস্তি দিবার 
জন্য পর্বত ঁ “গুহায়, নিভৃত অরণ্যে ও সঙ্গাতের আবির্ভাব । স্থসজ্যের রাজ- 

নীতি পর্যালোচনায় ব্যতিব্যস্ত, ন্যায়ের সুক্ম মীমাংসায় প্রপীড়িত অস্তঃ- 

করণকে কিয়ৎ কালের নিমিত্ত আনন্দ অনুভব করাইবার জন্য সযত্তে নিশ্মিত, 
কারুকার্ধ্যমণ্তিত, বিবিধ সক্জায় সজ্জিত রম্য হন্মেও সঙ্গীতের আবির্ভাব । 
এ দ্রাব্যের আদর সব্ধরত্র | ইউরোপের যাবতীর স্বাধীন দেশে সঙ্গীতের বিশেষ 
চঞ্চা আছে । আমাদিগের দেশে অনেকের মতে সঙ্গীত যেন বিলাজিতার 

একটি অঙ্গ হয়া পড়িরা্থে। এমন স্বর্গীয় সামগ্রী ষে বিলাসী ও অললের 

ড়া মামী হবে ৰইঠার অপেক্ষা ছুঃখজনক আর কি হইতে পারে, 2 
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৯১৯০ 15৯৫ হই ফাল্গুন-_অদ্য জাহাজ হইতে রাঁবণকোট 

দেখিলাম । সিংহলে কিন্বদত্তী আছে যে রাবণ কোট রাবণের পুরী ছিল (১)। 

 দৃষ্টা দাঁশরধির্লক্কাং চিত্রধবজ পতাকিনম্ |) 

জগাম মনসা সীতাং দূয়মানেন চেতস। ॥ 
আত্র সা মুগশাবাক্ষী রাবণেনোপরুদ্ধতে । 

অভিভূত গ্রহেণেব লোহিতাঙ্গেন রোহিণী ॥ 

দীর্ঘমুষ্ণঞ্ নিংশ্বস্ত সমুদ্বীক্ষ্য চ লক্ষ্মণম্। 

উবাচ বচনং বীরস্তৎকাঁল হিতরমাত্মনঃ ॥ 
আলিখস্তীমিবা কাশমুখিতাৎ পশ্য লক্ষণ । 

 মনসেব কৃতাৎ লঙ্কাৎ নগাগ্রে বিশ্বাকন্মণ| ॥' 
হিমানৈর্বহতিলগ্কা সন্বীর্ণ৷ রচিতা পুরা । 
বিষ্োঃপদ্মিবাকাশং চ্ছাদিতং পাগুভির্ঘনৈঃ 1 
পুষ্পিতৈঃ শোভিতা। লঙ্কা বনৈশ্চিত্র রথোপটমঃ। 

নানা পতগসংঘুষ্ট ফলপুষ্পোপগৈইঃ শুতৈঃ॥ 

পশ্য মত্তবিহঙ্গামি গ্রলীন ভ্রমরাণি চ। 

* কোকিল! কুল খণ্ডানি দোধবীতি শিবো: ইনিলঃ ॥ 

- রামায়ণম্, যুদ্ধকাগুম্, ২৪ সর্গঃ।, 

বু কিন্বদস্তী সমূল হইলে, লঙ্কা পুত্রীর পতাকামণ্ডিত নান 

প্রাসাদ রাঁবণকোটের সাগর-_-জলমগ্ন শিলায় পরি গত হইয়াছে; কোকিল রর 

কৃজিত পুষ্পকানন মকর অধ্থুকিরাভাদি হিংস্র জলচরের আবাস ভূমি হই... 

য়াছে। লঙ্কার তগ্নাবশেষ যেমন মর্ত্য বস্তর অনিত্যতার প্রমাণ, দিতেছে, রে 

(08935 69 8154150 9) ৪৫০৮8-008. ০ দেনা (গাছ 2 
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এমন আঁ'র কিছুই নাই। গৌড় শার্ু'লভূমি হইয়াছে বটে ; কিন্ত মৌ [ও 
বারদ্বারী সোপ! মসজিদাদি কীন্তি বিদ্যমান আছে; দিল্লীর নিকটে ইন্দ্র 
প্রস্থের চিত্র এখনও আছে। কাণ্যকুজ ব্যতীত ভারতবর্ষের কোন প্রাচীন 

নগরী লঙ্কা পুরীর ন্যায় দুর্দশাপনন হয় নাই। বাবণকোটের প্রধান ছুইটি 

শিলাখণ্ডে ছুইটি নাবিক-সহায় দ্বীপগৃহ নির্মিত হইয়াছে (২)। স্থৃতরধৎ 
কবিরা বলিতে পারেন যে রা'বণের চিতানল এখনও জীজল্যমান রহিয়াছে । 

মহষি বান্মীকির লিখিত চিহ্ন সমুদয় মধ্যে এক চিহ্ন মাত্র বর্তমান রহি- 
য়াছে। রাবণকোঁটে পাঙুবর্ণ মেঘের অভাব নাই। লঙ্কীপুরী লক্ষান্থীপের 

কোন্ অংশে ছিল, মহর্ষি তাহা স্পষ্ট করিয়া! লিখেন নাই ; কিন্ত যুদ্ধকাণ্ডের 
২৩ ও ২৪ জর্গ পাঠ করিয়া আপাতত বোধ হয় যে উক্ত পুরী দ্বীপের উত্তর 

ভাগে অবস্থিত ছিল। কিন্বদত্তী মৌলিক হইলে লঙ্কাপুরী দ্বীপের পূর্বভাগে 
কিরিওু জনপৃদের নিকট ত্রিস্কোমালী হইতে অনতিদূরে ছিল এবং তাহার 
বিস্তার প্রায় ১২ ক্রোশ ছিল। রাবপকোট যে রাঁবণের পুরী ছিল ইহা! 
এক প্রকার সর্ধবাদী সন্মত। কিন্ত সিংহলের তামিলদিগের “অশোকবন্গম্ 

নামে ষে তীর্থ আছে, তাহা . রাবণকোট হইতে কিয়দ্দরে। তামিলদিগের 
এ বিষয়ে ভঞুক্সাছে ; কারণ বান্মীকি স্পষ্টই লিখিয়াছেন, -- 

অঃ নী জা সা সুগশীবাক্ষী [সীতা] রাবণেনোপরুদ্ধতে”” | 
সুতরাং বারণকোটের মধ্যেই অশোৌকবন ছিল। জাঁফনা বা উত্তর ' 

দিংহলের ইতিহাসে ৩) লিখিত আছে যে কলিষুগের প্রারভে বিভীষণ 
্বপ্মারোহণ করিয়াছিলেন, এবৎ তৎকালে" রাক্ষমগণ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া 
স্থানান্তরে গিয়াছিল। সিংহলের হাঁতিহাস মহাবংশ গ্রচ্ছে রাক্ষসাধিকারের . 
উল্লেখ নাই। প্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে, যে জিন" অর্থ, 
শাক্যমুনি বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তির মবম মাসে পৌষী পূর্ণিমীয় লক্কাদ্ীপকে গ পবিজ্র.. 
করিবার জন্য ফক্ষপূর্ণ ও ক্ষনিবেশিত.লঙ্কাত্বীপে গমন করিয্াছিলেন।-. রি 
ী  পবোধিতো নবমে মাসে পুজ্সপুরিষায়াং জিনো লঙ্কানীপাৎ লা ম্্ 

2 1 158559585 । ০৮. ৮8৩ যী 13888 -800. চে 1 3 
1০০৮৪, নি না ২৭ 

6) ুগো2০0জযথাতথার ০৫ 179 ০০ 0 চি ০০১৪ 
৮ 0. 80605 (00102010, 1879). 8. 
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০০ যকৃখ পুন্নায়া লক্কায়া, যক্থা তিব বাসিয়াতি চ.(8)1৮ 
| (মহাবংশ, উণ,রের সংস্করণ ২ পৃষ্ঠা) 

মহাবংশের সপ্তম অধ্যায়ে যক্ষগণ কামরূপী ও নরমাংসাশী বলিয়া বর্ণিভ 
হইয়াছে এবং কথিত আছে যে যক্ষরাজ কন্যা কুবেণীর পরিচারিক! কালী 

যক্ষিণী কুকুরীরূপে বিজয্ববাহুকে ছলিতে গিয়াছিল। প্রসিদ্ধ কবিকন্কণ, 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, যক্ষাধিকারের উল্লেখ করিয়াছেনঃ-_ 

“সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া। 
ত্বর' করি চলিলেন বহিত্র বাহিয়। ॥ 

চিত্রকুট পর্বত ষথা যক্ষরাঁজার দেশ । 
সে ঘাটে সাধুর ডভিঙ্বা করিল প্রবেশ ॥ 

মোহানাতে সীতা কুলি প্রবেশে হাড় খান ।. 

তেয়াগ করিয়া! গেল লক্কার মোহা'ন । 

অলজ্ঘ্য সাগরে রহিতে নাহি স্থল। 

পথিকে জিজ্ঞাস কত দূরেতে সিংহল ॥* 
সেতু বন্ধ পশ্চিম দিকে রাখিয়া বাহির সমুদ্রে নৌকা চালাইজে/হয়) 

একথা যখন কবিকস্কণ জানিতেন, তখন তাহার ভূগোলে অর্ধিষ্ধীর নিতান্ত 
সামান্য ছিল এমন বোধ হয়না। আমি পুর্বেই বলিয়াছি যে মান্দ্রাজ 

ছাড়িয়া! জাহাঁজ দক্ষিণের ঈষৎ (১৫ অংশ) পূর্বে চলে । প্রায় ২৮ ঘণ্টা 
এইরূপ চলিলে সিংহলের উত্তরাৎশের পর্বভগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। 

বোধ করি ইহাদের মধ্যে কোন পর্বত কবিকঙ্কণের যক্ষাধিকৃত চিত্রকূট 
হইবে । কবিকম্কণ লিখিয়াছেন লঙ্কার মোহানা ছাঁড়াইয়। সিংহল পষ্টনে যাইতে 
হয়। ইহাতে অনুমান হয় ষে বর্তমান পই ॥ ডি গাল নগর যে স্থলে, সে 
স্থল হইতে অনতিদুরে সিংহল পষ্টন ছিল। সিংহল প্রন যেখানেই হউক, 
সিংহলদ্বীপ দেখিয়া কোন্ বাঙ্গালীর মনে কবিকষ্কণের মানস-সরসী-সম্ভৃতা 
কমলে-কামিনীর মৃদ্তি জাবিভূর্তী না হয়% রাবণকোট লঙ্কাপুরীর ভগ্াবশেষ 
হউক বা নাই হউক, তাহা দেখিয়া কোন্ হিন্দুর স্থৃতিপথে দেই অত্যব্রত, 
জিতেন্দ্িয়, বীর চুড়াঁমণি ও ধার্মিক চুড়ামণি রাবণারি আরাঢ না হন? 

(৪) পাঠকের ম্মরণ থাকা ক ব্য যেপালিভাঁষান, রেফ নাই, দ্য ডি 
সকার নাই, ব ফল! নাই, য ফলা নাই,ক্ষকার নাই।.. :. 
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কাহার মনেই বা সেই নারীকুল-শো জন্ম-ছুঃখিনী জনক-নন্দিনী অন্বিষ্টিত 

নাহন? আবার মনে হয়, মাগীদের পাপমুখে সেই পরিত্র রাঁম নাম উচ্চা- 

রণের অধিকার কি আছে? আমর! কলি খুগের দোহাই দিয়। ধর্ম্াধি- 

করণে মিথ্যা কথন ও প্রবঞ্চনা দ্বারা প্রত্যহ সত্যের যেরূপ অবমাননা করিয়া! 

থাকি, তাহাতে আমাদের সত্যব্রত রামের নাম না লওয়াই ভাল ॥ অন্যান্য 
পাপের সহিত আবার ভগামি কেন? আমরা অন্য লোককে ভগ বলি, 

কিন্ত আমাদের ন্যায় ভণ্ড জগতে অতি বিরল। যদি আমাদের রাম- 

ভক্তি মৌখিক না হইয়া হৃদয়গণ্ত হইত, “তাহা হইলে কি সেই বীরেজেের 

পৌরুষ কিছুমাত্র আমাদের মনোগত হইত না? তাহা হইলে কি ১৭ জন 

মুসলমান অশ্বারোহী বঙ্গাধধিকার করিতে পারিত ? তাহা .হইলে কি সেই, 

সত্য কিন্করের সত্যান্বরাগ কিছুমাত্র আমাদের মনে প্রবিষ্ট হইত না? তাহা | 

হইলে কি আমাদের আদালতে এত মিথ্যার ছড়াছড়ি হইত ? 

.. ৯৬ই ফাল্তুন-_ বঙ্গের একজন রাজা রমেচন্ছের ন্যায় লঙ্কা জয় 
করিয়াছিলেন, এমন কথা মনে করিতে পারিলে আমর লক্ষ্ষণ্য সেনের" কাপু: 

ক্রষতা ভুলিতে পারি এবং আমাদের আত্মাদরের বৃদ্ধি হয়। অনেক কৃত- 

বিদ্য বাঙ্কীর বিশ্বাস এই যে সিংহল-জেতা বিজয় বাহু বাঙ্গালী ছিলেন। 

কিন্ত এই বিশ্বাস ত্রান্তিমূলক | বিজয় বাঁছুর পিতা সিংহ বাহু মগধের অস্তর্গত 

লাল নামক বন্য প্রদেশের রাজ ঠিলেন । লাল-প্রদেশের রাঞ্ধানী সিংহপুরে 
বিজয়ের জন্ম হয়। সিংহবাহু বঙ্গ-রাজের দৌহিত্র ছিলেন; তাহার 

মাতামহী কলিঙ্গ রাজের কন্য! ছিলেন । বিয়ের পিতামহী স্থরূপা দেবীকে 

বাঙ্গালী কন্যা বলিলে বলা যাইতে পারে ; কারণ স্থরূপার পিতা বঙ্গের রাগ 

ছিলেন । তবে কি না: বঙ্গরাজ আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া জানিতেন কিনা 
সন্দেহ | এক্ষণে ষে ক্ষত্রিয় মহাশয়রা বঙ্গে ১৪ পুরুষ বাস করিতেছেন, 

ভাহারাও বাঙ্গালী বলির! পরিভয় দেন নাঁ। বজ্ররাজের কন্যার, গৌর 
বিজ্গয়কে বাঙ্গালীর! স্বজাতীর করিয়া লইতে চাহেন লউন। অত্যান্থরোধে. 
আমি তাহাকে বাঙ্গাঙ্দী বলিযা মানিতে পারিলাম না; মানিতে রিলে 
বাঙ্গালীদের গৌরবের কথা বটে । লাল প্রদেশ কোথায় তাহা নিরূপণ করা 
'সুকঠিন ! আমরা এক্ষণে যাহাকে ছোটনাগপুর বিভাগ বলি, তাহার কত; 

ক্কাংশ মগধের অন্তর্গত ছিল । আমার অন্থান হয় বর্তমান সিংহতৃম পুর্বে 
লাল প্রদেশ নামে অভিহিত ছিল। বিজয়বাহু যৌবনাবস্থায় অতিশয় 



সিংহলযাত্রা | র 8৬৯ 

উচ্ছজ্খল ছিলেন) এজন্য তাহার গিত। তাহাঁকে-স্বরাত্য টন 
করিয়াছিলেন । রাজকুমার সামাজিক 1ম উল্লভ্বন করিতেন বটে $দিহ 
বীরপুরুষের সমস্ত লক্ষণ তাহাতে ছিল । (তিনি আপনার টিনার 

অথচ সাহসী ৭০০ লোক লই লক্াদ্বীপে উপত্বিত ভ্ইলেন। ভঙ্কাঁলে 
লঙ্কাই ষক্ষরাঁজের পুরী ছিল। যে স্থলে তরণী হুইতে--বিজয়বাহু " অবস্তীর্ণ 
হইলেন, সে স্থলের মুভিক। রাশীগঞ্জের মৃত্িকার ন্যার ভাত্র বর্ণ। 

বিজয় ও তাহার অন্গচরবর্গ সমুদ্র যাত্রার ক্লেশে এমন দুর্বল ইয্া- 
ছিলেন, যে তাহাদের দীড়াইবার শক্তি ছিল না; তাহাদের হস্ত পদ 

যুগপৎ, সেই তাত্রবর্ণ ভূমিতে পড়িল । . ভাম্ত্বর্ণ মৃত্তিকা হাতে লাগায় 

তাহাদের নাষ তাত্রপাণি হঈল। কিয্ুৎ্প্ণাল পরে বিজয় যক্ষদিগকে ধ্বংস 
করিয়া লক্ষেশ্বর হইলেন; কিন্তু ষক্ষরাজ ধাণী লঙ্ক পুরী ভ্যাগ হ্যা তিনি 
আপন অবভরণ স্কলের কাননে “ভাঁক্রপণী” নামী রাজধানী নির্মাণ কন্ধিলেন। 

ক্রমে সমস্ত দ্বীপের নাম তাঁজপর্ণী হইল | বিজগ্নবার পিতা ।ব্রংহরাহ 
স্হন্তে, সিংহ বধ করিয়। ছিলেন বলিয়। তীহার বংশের “জিধ্হল। উপাধি 
হইয়াছিল; স্ুতয়াং বিজয়ের রাজ্যের লাখ সিংহলরাজয এবং ফির 
নাম সিংহলদ্বীপ হইল । | 

“ছুব্বল ভূমিয়াঁং হত্তপাঁণিস্হি উপলিদ্পিতা নিমিদিংস্থ_ তষ্ঠো ভেং? 

তান্বপপ্ণ থপন্িয়ো। তেন তাং কারণে নেব কাননাং তান্বপাদীতি লব”: 

ভিধেয়াং তেনেব লকৃথিতাং দীপামুত্তমাৎ। সিংহবাহু নরিক্বোত সো শেল 

সিংহং সমাগ্গহি, তেন তন্মৎ রজানভ্তা সিংহলাতি পবুচ্চক্ে। সিংহলেন 
অয্বং লঙ্কা গহিতা তেন বাঁসিন। 'তেনেব সিংহলং নাক দিবার 

সুমা ।”-ুমহাবংশ, ৭ম অধ্যায় | 

গ্রীক ও রোমীয়রা লঙ্ষীদ্বীপকে 'তাপ্রোবেপ্ছি (৩১৪৩) না 

জানিতেন"। বলা বাহুল্য তাপ্রোবেণি' ভাত্রপর্ণীর অপত্রংশ মাত্র । 
 উত্বর মিংহলের ইতিহাসে লিখিত আছে.ষে বিজয়বাঁছ- শৈৰ ছিশেন) 

হিনি আপন রাজধানীতে চারিটি শিবালয় নিম্দীণ করিয়াছিজেন। ভীছার 
সহিত নীলকণ্ঠ আচার্য নামে: কাশী নগরীর একজন ব্রাঙ্গণ আদিয়্াছিল ১: রর 

আর কোন ব্রাহ্মণ রাক্ষসের দেশে আসিতে চাহে নাই'। বিজন এজন্যক্ষলেক 
বৌদ্ধ, আনাইয়া৷ তাহাদিগকে সিংহলে স্থাপন করিয়াছিলেন: 3 (সুজ) 
ভাসি 88081890 রি ০. ০৫০ ট-3) রা | বিজয়ের" বা টি? 
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তরণ “সময় হইতে সিংহলের অব আরম | মগধরাজ, অজাতুশক্র র 
রাজ্যের অষ্টাদশ বর্ষে, অর্থাৎ শাক্যমুণির নিব্বাণ প্রাপ্তির বর্ষে খুষ্টীয় শকের 
€৪৩ বৎসর পুর্বে এবং শকাব্দ প্রারভ্তের ৬২২ বৎসর পূর্বে বিজয়বাহ্ 
লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন । বিজয় রাঁজা ৩৭ ব্সর অপত্য নিবিশেষে প্রজ। 

পালন করিয়া লোকাত্তর গমন করিলেন । 

ভক্তি | 

প্রথম কথা--মনুষ্যে ভক্তি | 

শিষ্য । আুখের উপায় ধর্ম । মুখ, সকল বৃত্তিগুলির অম্যক স্কততি, 

পরিণতি, সামঞ্জস্য এবং চরিতার্থতা। বৃন্তিগুলির সম্যক স্ফ,ি, পরিণতি 
এবং সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব । বৃত্তিগুলি, শারীরিকী, জ্ঞানাল্জনী, কার্যকারিণী, 

এবং চিততরক্মিনী। ইহার মধ্যে জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অন্কশীলন প্রথা সম্বন্ধে 
কিছু উপদেষ্টা প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্টা। কার্ধ্যকারিণী রৃত্তিগুলির অনুশীলন 
কিঃ তাহাও বুবিয়াছি। কিন্তু অনুশীলন তত্ত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ। 
অবশিষ্ট যাহ! শ্রোভব্য তাহী শুনিতে ইচ্ছা! করি । 

গুরু। এক্ষণে, বাহাকে কার্ধ্কারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচর 
উৎকৃষ্ট বলে, তাদ্বশ চারিটি বৃত্তির কথা বলিব। বুভ্তির মধ্যে যে অর্থে 
উৎকর্ষ নিকর্ষ নিদ্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই চারিটি ভি চি্াি। 
ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এবং স্তযানুরাঁগ | 

. শিষ্য। সত্যান্থরাগ কি একটা ক্মতন্ত বৃত্তি? যে প্রীতির কথা বলিলেন 
সত্যের প্রতি সেই প্রীতি বলুন না? রর 

গুরু। তুমি এখনও প্রীতিও বুঝ নাই সত্যান্থরাগও বুঝ নাই নর 
সত্যানথরাগ স্বতন্ত্র বৃত্তি কিন! পরে বিচার করিব । 

শিষ্য ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বৃত্তি নহে? শি 
উট টে যত হইলেই সে ভক্তি হই, এবং আনতে ন্যন্ত হইপেই তাহা রী: 
ছুহল।' | 



ভক্তি। ১৪৯৯, 

গুরু । যদি এরূপ বলিতে চা,তাহাঁতে আমার প্খন কোন আপব্িনাই; 
কিন্ত অনুশীলন জন্য তিনটিকে পৃথক বিবেচনা করাই ভাঁল। বিশেষ, ঈশ্বরে 

ন্যস্ত যে প্রীতি সেই ভক্তি, এমন নহে । মনুষ্য-ল্যথা রাজা, গুরু,পিতা, মাতা, 
স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র । আর ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল প্রীতি 

জন্মিতে পারে । তাই) বাঙ্জালার বৈষ্বের?, শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাখ্মল্য, এবং 

মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ অনুরাগ স্বীকার করেন। জে পীচটি 
দেখিবে, এই ভক্তি, প্রীতি, দয় মাত্র । তবে কোন ভাবটি মিশ্র কোনটি 
অমিশ্র যথা» * 

শাস্ত (সাধারণ ভক্তের যে বার)-ভক্তি। 
দাস্য হেনুমদাদির যে ভাব)- ভক্তি+ দয়া । 

সখ্য (শ্রীদামাদির থে ভাব)-ঞীতি। 

বাৎসল্য (নন্দ যশোদ্দা )- প্রীতি+দয়।। 

মধুর ( রাধা )-ভক্তি+শ্রীতি+দয়! | 
শিষ্য। কৃষ্ণের প্রতি রাধার ঘে ভাব বাঙ্গালার বৈষণবেরা! কল্পনা করেন, 

তাহার শধ্যে দয়া কোথায়? 

গুরু । স্নেহ আছে স্বীকার কর? 

শিষ্য । করি, কিন্তু ন্নেহত প্রীতি । | 

গুরু । কেবল প্রীতি নহে । জ্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে স্গেহ। - সুতরাং 

মধুর ভাবের ভিতর দয়াও আছে । এখন দেখিলে গৌসাইয়ের1] কত 

দূর উঠিয়াছেন? তক্তি, পীতি, দয়া, মনুষ্য বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 'তন্মধ্যে 
ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই ভক্তি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই, অন্য ধন্দীবলম্বীরা 

সন্ধষ্ট হইলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য দিদ্ধ হুইল। কিন্তু বাঞ্জালীর বৈষ্ণবেরা 

তাহাতেও সন্ধষ্ট নহেন, তীহারা চাহেন, যে তিনুটি শেষ্ট বৃত্তিই ঈশ্বর মুখী ূ 

হইবে । ইহা একদিনের কাজ নহে। ক্রমে * একটি একটি, ছুইটি ছুইটি 
করিয়া শাস্ত, দীস্য, সখ্য বাৎসল্যের পর্যায় ক্রমে অর্বশেষে সকল গুলিই 
ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিথিতে হইবে, তখন “রাঁধা” (যে আরাধন। টি 

হইতে পারা যায়। 
কিন্ত ঈশ্বর ভক্তির কথা এখন থাক । আগে মহুয্যে তির বা বল! ্  

যাঁউক। খিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বাহার শ্রেষ্টতা হইতে আমরা নি 

উপকৃত হই, ভিনিই ভক্তির পাত্র। ভক্তির, সামাজিক প্রয়োজন নএই ডে. 



(১), ৮ ভিন্ন এনিকষ্, কখন এমি অনুগামী হ হয় না। : ৫) দিক 

উত:্টের প্অনুগাধী' না হইলে সমাজের এঁক্য থাকে না, বন্ধন থাকেনা, 

দি ঘটেন1। ও | 

দেখ -7উক মনুষ্য মধ্যে কে ভক্তির পান্র। ০) পিতামাত। ভক্তির পাত্র। 

তর বে আন।দের অপেক্ষা শ্রেঠ তাহ! ডিও হইবে নাঁ। -গুরু জ্ঞানে 
৫১৮ আহে জ্ঞানদাত1, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র । পুরোহিত, অর্থাৎ 

ঘি: চররসিকট আমাদের যঙ্গল কামনা করেন, অর্বথা আমাদের : হিতা- 

2৮12 সিন, এখং আবাদের অপেক্া ধর্সীতা।ও পবিত্র ত্বভাঁবঃ তিনিও ভত্ভির 

গত | দিমি কেখল চাল কলার জন্য পুরোহিভ,ভিনি ভক্তির পাত্র হেন । 
স্বানী, দ্য বিষয়েই ট্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ট, ভিনি জ্্রীর ভক্তির পাত্র। হিন্দু 

ধট্: টা বলে, যে জীও শ্বখীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, কেন না, 
হি € যনে যে ভীকে লক্ষীকূপা মনে করিবে | কিন্ত এখানে, হিন্দুধর্মের 

অগে:7 কোমৎ ধর্সের উক্তি কিছু স্পষ্ট, এবৎ শ্রদ্ধার যোগ্য । যেখানে স্ত্রী 
দেহে, গতেন্বা পবিভ্রতায় 'শ্রেষ্ঠ সেখানে ভাহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া 
উচিত | গৃহ ধর্খে ইহারা ভক্তির পাত্র; ধাঙারা উহাদের -স্থানীয়, 
তাঁহী7ও সেইরপ ভক্তির পাত্র । গৃহমধ্যে বাহার নিষস্থ, তাহারা 
যদি অিরিপাত্র গণকে ভক্তি না করে, ষদি পিতা মাতাতে পুত্র কম্যা বা. 

বধৃওডক্তি লা "করে, যদি স্বামীকে তরী ভক্তি না করে, ঘদি স্ত্রীকে শ্বামী 

বা করে, যদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র দ্বণা করে, তবে সে গৃছে' কিছুমাত্র 
শ্মভি'নাই--সে গৃহ, নরক বিশেষ । একথা কষ্ট পাইয়! বুঝাইতে 

হইবে, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত. 
তক্তির -উদ্দেক, .অন্ুম্পীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য | 'হিন্দুধ্ের্রিও 
দেই উদেশ্য। বরং অন্যন্য ধর্দের অপেক্ষা এবিষয়ের “হিন্দুধশশেরই 
প্রাধীল্য ক্মাছে। “হিন্দুধর্ম ষে ০ শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা ভদ্িষয়ে অন্যতর 
প্রজাণ,। 

০) এখন, বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ নি যে গঠন, জমাজের, ই গর ্ 
 গ্বহের কর্তীর ন্যায়, পিতা মাতার ন্যায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ।: 

. ভার ুধেসাহার দণ্ড তাহার পালনে সমাজ রক্ষিত হুইয়া থাকে ।, পিতা, 
পা ঘের সতানের.তক্তির পাত্র, রাঁজাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র'। প্রজার ৮০ 

ূ রাজা পিমানলনহিলে রাজা্গ মি বাহুতে ব্রা কতা রাঙ্গা ব রুনা, 



 ভক্তি। 8৯৩ 

| হইলে সমাজ থাকিবে না। অভত্রব রাঙ্গাকে সমাজের র.পিতার বি 

করিবে। সম্প্রতি লর্ড রীপণ সধ্ধন্ধে ঘে সকল উৎসাহ ও উতৎসবাদি দেখা 

গেল, এইরূপ, এবৎ অন্যান্য সছপায় তদ্বারা রাজভক্তি অনুশীলিত করিবে। 
ুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্ম পুনঃ পুনঃ রাঁজভক্তির প্রশৎস! 
আছে। বিলাতী ধর্মে ছউক বানা হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে 
রাজভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে এখন আর রাজভক্তির সে 
স্থান নাই। যেখানে আছে-যথ। জন্মানি বা ইতালি, সেখানে ব্রাজ্য 
উস্ভিশীল । .. : 

শিষ্য । সেই ইউরোপীয় রাজভক্তিটা আমার বড় বিশ্মন্নকর ব্যাপার 
বিয়া বোধ হর । লোকে রামচন্ত্র বা যুধিঠিরের ন্যায় রাজাকে যে ভক্তি 

করিবে ইহা! বুঝিতে পারি, আঁকবর ঝা অশোকের উপর ভন্তিও ন1 হত্ব 

বুঝিলাষ, কিন্তু দ্বিত্রীর চার্লস বা পঞ্চদশ লুইর যত রাজার উপরে:ষে 
রাজভক্তি হুয় উহার পর মনুষ্যের অধঃপতনের আরু গুরুতর চি বি 
হুইতে পারে ? 

গুরু । যে মনুষ্য রাজা, সেই মন্্যকে ভক্তি কর1 এক বস্ত, রাজাকে 

ভক্তি করা ্বভন্ত্র বস্ত। যে দেশে একজন বাজ! নাই--যে রাজ্য সাধারণ 
তন্্র$র। সেইখানকার কথা মনে করিলেই বুঝিভে পারিবে যে 
রাজভক্তি, কোঁন মনুষ্য বিশেষের প্রতি হি, নঙ্ে। কংগ্রেষের 

ব। পার্লিমেন্টের কোন সভ্যবিশেষে তভ্ভির পাত্র না হুইতে-পার়েন, 
কিন্ত কঙ্গেস ও পার্লিমেন্ট ভক্তির পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
সেইরূপ চার্লস্ ্ টম়ার্ট বা লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু 
তত্তৎ সময়ের ইৎলগ বা ফান্দের রাজা তন্তৎ প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র ।. 

শিষ্য । তবে কি একট? দ্বিতীয় ফিলিপ বাঁ এক্ষটা ওঁরজজেবের ন্যায় র 
নরাধমের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে ? এ 

গুরু। কদাপি না। রাঙ্গা যতক্ষণ প্রলাপালক, ততক্ষণ তিনি রাঁজা। 
সপ 

যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তথন তিনি আর রাজা নহেন, আর. সতক্তির যার 
পাত্র নহেন। এরূপ রাজাকে ভক্তিকরা দুরে থাক, যাহাতে সে-রাঙ্গা -রাক্্য.. 
হইতে দূরীক্কত হয়, তাহা দেশবালী: দিগের কর্তব্য । কেন, নন রাঙা 2 
থাকায়.সমাজের মর্লল, না থাকায় মঙ্গল | কিন্ত সে. সকল কথা /ভক্ষিত. 
তত্বে ০৯ নাঃ রে তত্বের অস্তর্থত। )। আর একটা কথা বি রাকক্ষি | ৃ  ক 



৪৯৪ | নবজ্জীবন | 

সমার্ত করি। রাজা 'যেমন ভক্তির পাত্র, তাহার প্রতিনিধি শ্বরূপ রাঁজ 

পুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মীনের পা্র। কিন্তু তাহারা যতক্ষণ আপন'আপন 

রাঁজকার্ষেও নিধুক্ত থাকেন,এবং ধর্মমত সেই কার্ধ্য নির্বাহ করেন, ততক্ষণই 
তাহার সম্মানের পাত্র । তার পর তীহারা সাধারণ মনুষ্য | | 

আমাদের দেশে রাঁজভক্তি থাকুক ব1 না থাকুক, রাপুরুষে ভক্তি কিছু 

বেশী মাত্রায় আছে! তাই এইখানে তাহার সীম! নির্দেশ করিলাম | রাঙ্গ 
পুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্ত বেশী ম্মীত্রায় কিছুই ভাল নহে--কেন 
না বেশী মাত্রা অসামঞ্জস্যের 'কারণ। রাজ! সমাজের প্রতিনিধি, এবং 

রাজ পুরুষের! সমাগের ভৃত্য একথা কাহারও বিস্বত হওয়া উচিত নয় ॥ 

(৩) রাজার অপেক্ষাও, ধাহার! সমাজের শিক্ষক তাহার! ভক্তির পাঁত্র। 

গৃহস্থ গুরুর কথা, গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদ্িগের সঙ্গে বলিম়নাছি, কিন্তু এই 

গুরুগণ, গারস্থ নহেন, সামাজিক গুরু । বাহার] বিদ্যা বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের, 

সহিত, সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তীাহীরাই 

যথার্থ রাজা । অতএব ধর্শবেত্া, বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেভা, দার্শনিক, ,পুরাণ- 
বেতা, সাহিত্য-কার, কৰি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তির অনুশীলন কর্তব্য । 
পৃথিবীর যাহা! কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা! ইহাদিগের দ্বারা হইয়াছে । 
ইহার! পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে ৷ ইহারা রাজা 

দিগেরও গুরু । রাজগণ ইহাদিগের নিকট শিক্ষা লাত করি, তবে সমাজ 

শাসনে সক্ষম হয়েন । এই হিসাবে, ভারতবর্ষ, ভারতীয় খষিদ্িগের স্যাষ্টি-- 

এইজন্য ব্যাস বান্সীকি বশিষ্ঠ বিশবামিত্র মনু যাঁজ্ঞবন্ধ্য কপিল গোতম মস্ত 
ভায়তবর্ষের পুজ্যপাদ পিতৃগণ স্বরূপ । ইউরোপেও গলিলীও রহ 

কান্ত কোম্ৎ দীস্তে সেক্ষপিয়র ্রস্থৃতি সেই স্থানে । 

শিষ্য। আপনার কণার তাৎপর্ধ্য কি এইরূপ বুঝিতে হইবে, যে হার 
দ্বারা আমি বে পরিমাণে ট্রি তাহার টনি ালিনিরন ভারা 

হইব? ও 

গুরু । তাহা নহে। তক্তি কৃতজ্ঞতা নহে । অনেক লময়ে দিকে 
নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতির জন্য।. 

যাহার ভক্তি নাই. তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই । এই লোঁক শিক্ষকদিগের ্ 

প্রতি বে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহাই উদাহরণ স্বরূপ লইয়া বুঝিয়া দেখ. 
হুমি কোন লেখকের প্রনীত গ্রন্থ গড়িতেছ। হদি সে লেখকের প্রতি তোমার 
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ভক্তি, না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইব না। 
তাহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র কোনরূপ শাসিত হষ্বে না। তাহার 

মর্মার্থ তৃমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রস্থকারের সঙ্গে সহৃদযত1 ন! 

থাকিলে, তাহার উক্তির তাৎপর্য বুঝা যার না। অতএব জগতের শিক্ষক 

দিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির 
মুল; অতএৰ সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তির 
অনুশীলন পরম ধর্ম । | 

শিষ্য । কৈ এ ধর্ম ত আপনার প্রশখসিত হিন্দুধর্ম শিখায় না? 
গুরু । এট অতি মূর্খের মত কথা | বরং হিন্দু ধর্মে ইহা যে পরিমাণে 

শিখায়, এমন আর কৌন ধর্মেই শিখায় নাই । হিন্দুধর্ম ব্রাহ্ষণগণ সকলের 

পূজ্য। তীহারা যে বর্ণশ্রেষ্ট, এবং আপামর সাধারণ সকলের বিশেষ 
ভক্তির পাত্র, ভাহাঁর কারণ এই ষে ব্রান্গণই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক 
ছিলেন। তাহারা ধর্মবেত্তী, তাহীরাই নীতিবেতী, তীহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, 
তাহারাই পুরাণ বেত, তাহারাই দার্শনি ক, তাহারাই সাহিত্য প্রণেতা 

তাহারাই কবি। তাই অনন্ত জ্ঞানী হিন্দু ধর্মের উপদেশকগণ তাহখদিগকে 

লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাক্মণকে 

এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পনকালে এত উন্নত হইয়াছিল । 

সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতি 

লাভ করিয়াছিল । 

শিষ্য। আধুনিক মত এই যে ভগ ব্রাহ্মণের! আপনাদিগের চাল কলার 

পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই হুর্জয় ব্রহ্মভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার 

করিয়াছে, রা | 

গুরু। তুমি যে ফলের নাম করিলে, ধাহারঞ্চ তাহা! অধিক পরিমাণে 
ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাট। তাহা দিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভূত হুইম়্াছে। 

দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থ। সকলই: ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। তীহার1 আপনা- 
দের উপজীবিক। সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিষ়্াছেন ? এই ব্যবস্থা! করিয়াছেন যে 
তাহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, পদের অধিকারী হুইবেন না, বাণি- 
জ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্যের পর্ধ্যস্ত অধিকারী নহেন ।.:এক ভিন্ন, 

কোনগ্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। দে“একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণের 
বাছিয়া বাছিয়। আপনাদিগের জন্য রাখিলেন সেটি কি? যাহার পর ভঃখ্ের 



৪৯৬ নবজীবন | 

উপনী্বিক! আর নাই, ফাহার পর দারিদ্র্য আর.কিছুতেই নাই-_ভিক্ষা। এমন 
নিঃন্বধর্থ উন্নতচিত্ত 'মন্ুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্ম গ্রহণ, করেন 

নাই । তীহার। বাহাছুরির জন্য, বা পুণ্য অঞ্চয়ের জন্য, বাছিয়া বাছ্ছিয়া 
ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা। বলিয়। গ্রহণ করেন নাই। তাহার! বুঝিয়াছিখেন 
যে ্রশ্বধ্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপাজ্জনের বিদ্ব ঘটে, সমাজের শিক্ষাদান 

বিজ্ক: ঘটে । একমন, একধ্যান হইয়া, লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই, 
সর্ধত্যাগী হুইয়াছিলেন। যথার্থ নিফাম ধর্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত পক্বল্প করিয়া এপ সর্ধবত্যাগী হইতে, পারে। 
তাহারা ফে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলাভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, 

তাহাও স্বার্থের জন্য নহে । ভীহারা বুঝিয়াছিলেন যে সমাজশিক্ষকদ্দিগের 

উপ্ণর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি লাই, সেজন্য ত্রাহ্মণ-ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন । 

এই-সকল করিয়ী তাহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার স্থষ্টি করিয়াছিলেন, 
তাহ! আজিও জগতে অতুল, ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ 
করিতে পারে । ইউরোপে আঙ্গি ও যুদ্ধট। সামাজিক প্রয়োজন অধ্যে | 

কেবল. ব্রাঙ্গণেরাই এই ভয়ঙ্কর পাপ--সঞ্ল পাপের উপর শ্রেষ্ঠ পাপ--সকল 

সাধ্ধজিক উতৎ্পাতের উপর বড় উৎ্পাঁত--সমাজ হইতে উঠাইয়া দ্রিতে পারিয়া- 
ছিলেন। সমাজ ত্রান্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়ে'জন 

থাকে না। তাহাদের বীন্তি অক্ষয্ন । পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হুইপ়াছে 

প্রাচীন ভারতের ব্রাঙ্গণদিগের মত প্রতিভাশালী ক্ষমতাশালী জ্ঞানী ও ধার্মিক 

কোন জাতিই নহে । ৭ 
শিষ্য । তাযাক। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচি ও ভাজেন, রুটাও 

বেচেন, কালি খাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান । তাহাদিগকে ভদ্চি 

করিতে হইবে £ চা | 

শুরু । কদাপিনা। বে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার, 

নাই, তাঁথাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্দম। এইটুকু? 

না বুঝা, ভারতবর্ষের অবনতির একটি ও%তর কারণ । যে গুণে ত্রা্গণ 
ভক্তির পাত্র ছিল, সে গুণ যখন গেল, তখন আর. ্রাক্মণকে কেন, ভক্ষি, 

করিতে লাগিলাম ? কেন আর ব্রাঙ্গণের বশীভূত রহিলাঁম ?- জা 
কুশিক্ষ হইতে লাগিল,কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন কি কিশ্িতে ইজ 7 

. শিষ্য ॥. অর্থাছ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি.কর! হইবে 'না॥. নি, 
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গুরু । ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি 

ধার্ষিক, বিদ্বান, নিফাম, পাকের শিক্ষক, তাহাকে ভক্তি করিব। যিনি 
নহেন তীহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্তে ষে শূদ্র ব্রাঙ্মণের গুণযুক্ত, 

অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষাঁম, লোকের শিক্ষক, তাহাকেও ব্রাহ্মণের 
মত ভক্তি করিৰ। 

শিষ্য । অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাঙ্গণ শিষ্য) ইহা! আপনি 
সঙ্গত মনে করেন ? ১ 

গুরু। কেন করিব না? রী মহায্া স্ত্রাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে 
ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র। 

শিষ্য । আপনার এ রূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না। 

গুরু । না দিক, কিন্তু ইহাই হিন্দুধন্দের ষথার্থ মর্ম । মহাভারতের 

বনপর্ষে মার্কণেয় সমস্যাপর্াধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খষিবাক্য এইরূপ আছে; 

«পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাস্তিক ত্রাঙ্গণ প্রাজ্ঞ হুইলেও শুদ্রসদৃশ হয়, 
ভর যে শূদ্র সত্য, দম 'ও ধর্মে সতত অন্ুরক্ত, তাহারে আমি ত্রাঙ্গণ বিবেচন। 

করি। কারণ, ব্যবভারেই ব্রাহ্মণ হয়?” পুনশ্চ বনপর্ধবে অজাগর 
পৰ্ধবাধ্যায়ে, ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নুষ বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্যদান ক্ষম। 

অনৃশংস্য অহিংসা ও করুণা শুদ্রেও লক্ষিত হুইতেছে। যদ্যপি শৃদ্রেও 

সত্যাদি ত্রান্ষপধর্শা লক্ষিত হইল , তবে শুদ্রেও ব্রা্মণ হইতে পারে 1% 
তদুতরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, “অনেক শৃষ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণও অনেক দ্বিজাতিতেও 
শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শুদ্রবংশ্য হইলেই যে শুদ্র হয়, এবং 
ত্রাঙ্গণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্গণ হয়, এরূপ নছে,কিস্ত যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক 

ব্যবহ।র ফ্লক্ষিত হয়, তাহীরাই ত্রাহ্গণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না 

হয়, তাহারাই শুদ্র।” এরূপ কথা আরও অনেক বীছে | ছি দ্ধ -গৌতম- 

সংহিতায়, ২১ অধ্যায়ে, | 

ক্ষান্তং দাস্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং কার | 

তমেব ত্রাঙ্গণৎ মন্যে শেষাংশৃদ্রা ইতিস্থৃতাঃ ॥ 

অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্। 

উপবাসরতান্ দাস্তাং স্তান্ দেবা ত্রাহ্মণান্ বিছুঃ ॥ পু ূ 

ন জাতিঃ পুঞ্যতে রাজন্ গণ: কণ্যাণকারকাঃ | 1 ০ 
চগালমপি চততস্থং ভৎ দেবা ্রান্ণ বিছ্ঃ চি 
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.. অন্্াবান্, দমশীল,' জিতক্রোধ এবং জিতেন্্িয়কেই ব্রাঙ্ষণ বলিতে 
হইবে; আর সকলে শুদ্র। যাহারা অগ্থি হোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, 
উপবাসূরত, দাস্ত, দেবতারা তাঁহাঁদিগকেই ত্রাঙ্গণ বলিয়া জানেন। হে 
রাজন! জাতি পুজ্য নহে, গুণই কল্যাণ কারক । চগ্ডালও চিতস্থ হইলে 
দেবতার। তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। 

শিষ্য । যাকৃ। এক্ষণে বুঝিতেছি মনুষ্য মধ্যে তিন শ্রেণীর শোকের 
প্রতি ভক্তি অন্ুুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা (৩) এবং সমাজ 
শিক্ষক । আর কেহ? | 

গুরু । (৪) যে ব্যক্তি ধার্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেনীর মধ্যে 
না আসিলেও ভক্তির পাত্র। ধার্মিক, নীচজাতীয় বা মূর্খ হইলেও ভক্তির 
পাত্র । 

€৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তীহাঁরা কেবল ব্যক্তি বিশেষের 

ভক্তির পাত্র, বা অবস্থা! বিশেষে ভক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আজ্ঞাকান্নিতা 
বা সম্মান বলিলেও চলে । যে, কোন কাধ্যবির্বাহার্থে অপর ব্যক্তির 
আজ্ঞাকারিতা দ্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি তাহার ভক্তির, নিতাস্ত 
পক্ষে তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরেজিতে. ইহার একটি. বেশ 
নাম আছে-39০০:009500 | এই নামে আগে 005০19] ১91092:937028892 

মনে পড়ে । এদেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই-_কিন্তু যাহ! আছে. তাহা 
বড়. ভাঁল জিনিস নহে। ভক্তি নাই, ভর আছে। ভক্তি মনুুষ্যের শ্রেষ্ঠ 

বৃত্তি, ভষ্ব একটা সর্ব নিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে । ভয়ের মত মানসিক অবনতির 
গুরুতর কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে, তাহাকে 

সন্মান, করিবে, পার ভক্তি করিবে, কিন্ত কদাচ .ভয়. করিবে. না। 
কিস্ত 02701591 9010০9198788190 ভিন্ন অন্য এক 987১9:05086101) প্রয়ো- 

জনীয়। সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা। ধর্ম কর্ম 
অনেকই সমাজের মঙগলার্থ। সে. সকল কাজ সচরাচর পাঁচজানে মিলিয়া 
করিতে হয়--একজনে হয় না। যাহা পাঁচজনে মিলিয়!. করিতে হয়, 
তাহাতে প্রক্য চাই। প্রক্য জন্য ইহাই. প্রয়োজনীয় যে. এক্দন নায়ক 
হইবে, আর অপরের, তাহার এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্যের বশবর্তী, হুইয়া কাজ 
করিতে হুইবে। এখানেও 37002010219 . প্রয্লোজনীয়। কাজেই, 

ইহা একটি গুরুতর ধর্ম । দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের, সমাজে.এ. সামগ্রী লাই) 



| ভর্তি। ৪৯৯ 

| থে ফাঁজ দশজলে মিলিয়া মিশিয়! করিতে হইবে, হাতে সকলেই সব ত্ 

প্রধান হইতে চীহেঃ কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার না করায় সব বৃথা 

| হয়। এমন অনেক সমগ্স হয়, বে নিকৃষ্ট ব্যক্তি 'নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন 
 হয়। এন্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য, ষে নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার 
_ আজ্ঞা বহন করেন--নহিলে কার্যোদ্বার হইবে না। কিন্ত আমাদের দেশের 
লোক কোন মতেই তাহা স্বীকার করেন না। তাই আমাদের সামাজিক 
উন্নতি এত অল্প । 

(৬ আর ইহাও ভক্তিতত্বের অত্তর্গত কথা যে, বাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য 

আছে, সে বিষয়ে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠকেও কেবল 

বয়োজোষ্ঠ বলিয়া সম্মীন করিবে। 
(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে । ইহ] স্মরণ রাঁখিবে, যে মন্তথুষ্যের যত গুণ 

আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষারদাীত1, দওগ্রণেতা, 
ভরণ পোষণ এবং রক্ষাকর্তা । সমাঁজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তি- 
ভাবে সমাজের উপকারে বত্ববান হইবে। এই তত্বের সম্প্রসারণ করিয়া 
ওগুত্ত কোমৎ “মানবদেবীর” পুজার বিধান করিয়াছেন । স্তরাং এ 
বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। 

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খল! ঘটিতেছে 
দেখ। হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দু ধর্মের 

ও হিন্দু শাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান । কিন্তু এখন. শিক্ষিত ও অর্দ- 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন্যে ভক্তি এত্ছবৌরে উঠিয়া গ্রিরাছে। পাশ্চাত্য 

সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়, তাহারা এই বিরুত তাৎ্পধ্্য বুৰিয়া 
লুইয়াছেন, ষে মন্তুষ্যে মন্ুষ্ে বুঝি সর্বত্র সর্ধথাই সমান-_কেহ কাহাকে ভক্তি 
করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি, যাহা মন্তব্যের সব্ধবশ্রেষ্ট বৃত্তি, তাহা! 
হীনতার চিত বলিয়া তীহাদের বোধ হইয়াছে। পিতা! এখন “যে 42৮. 
&(467৮-__অথব! বুড়ো বেটা । মাতা, বাপের পরিবার। বড় ভাই,জ্ঞাতি 

মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেট1। পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড । যে 
স্বামী দেবত। ছিলেন--তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধ মাত্র_-কেহ বা. 

উৃত্যও মনে করেম। সত্রীকে আর আমরা লঙ্দীস্বরূপা মনে করিতে, পারি ক 

না-কেন না লক্ীই আর মানি না। এই গেল গুহের ভিতর । গ্বছের, পর সা 

৮০৮০০০০০০০০ থাকেন।, গগন অত্যাচার: :. 
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কারী£ রাক্ষস । সমাজশিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনা শক্তির 

পরিচয় দিবার স্থল--গালি ও বিদ্রপের স্থান। ধার্মিক ব1 জ্ঞানী 'বলিয়া 
কাহাকেও মানি না। যদি' মানি, তবে ধার্ষ্িককে “গে! বেচারা” বলিয়। দয়া 
করি-জ্ঞানীকে শিক্ষ|! দিবার জন্য ব্যস্ত হই ।" কেহ কাহারও অপেক্ষা 

নিকষ বলিয়! স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অন্ুবস্তাঁ হুইয়। 
চলিব না; কাজেই এঁক্ের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে 
পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ 
করি। সঙ্বাজের ভয়ে জড় 'সঁড় থাকি, কিন্ত সমাজকে ভক্তি করি ন 

তাই গৃহ নরক হইয়া! উঠিতেছে ; রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে; শিক্ষা 
অনিষ্টকারী হইতেছে; সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাদিগের 
চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়। রহিয়াছে। 

শিষ্য । উন্নতির জন্য ভক্তির, ষে এত প্রয়োজন তাহ! আমি কখন 
মনে করি নাই। 

গুরু । তাই, আমি ভক্তিকে সর্বত্র বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু 
মনুষ্য-ভক্তির কথাই ৰলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বর-ভক্তির কথা শুনিও। 
ভক্তির শ্রেষ্ঠত। আরও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে । 

শিক্ষা | 
_ মাহার প্রভাবে শরীর ও মন--উভয়ের জড়তা অপনীত হইয়া সঙগীবত! 

সম্পাদিত হয়, এবৎ উভয়ে ক্রমে প্রেমে এক অপূর্বব নব-বলে বলীয়ান 

হইয়া, এক অপূর্ব সৌন্দধ্যে ঠিভূষিত হইতে থাকে? তাহার নাম শিক্ষা 
শিক্ষা দ্বিবিধ | শারীরিক শিক্ষা ৪ মানসিক শিক্ষা । যে শিক্ষায় শরীরের, 

মাংসপেশী সমূহ দুঢ় ও বলিষ্ঠ হইয়া, শরীরকে শক্তিমম্ম করে এবহ, সস্তা, 

ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি সম্পন্ন হয়; তাহার নাম শারীরিক শিক্ষ। 1 আর 
যে শিক্ষায় চিন্তশুদ্ধি, মনের সমুন্নত 'ও তাহার সম্ভোষ এবং ভ্বদয়ের বল স্পা: রঃ 

দিত হইয়া” অস্তঃরাজ্যকে নবশরিময়-_এফ নবভাবে ভাবময় করে কাকি 
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| রা মানসিক শিক্ষা। এই উভয় শিক্ষার পূর্ণ-সংমিলনে প্রকৃত উথ ও 
ভাগ্যের উৎপত্ভি। স্থতরাৎ যাহার! এই উভয় শিক্ষায় পূর্ণরূপে শিক্ষিত, 

জগতে তাহারাই প্রকৃত সুখী ও সৌভাগ্যবান । মনুষ্যের প্রকৃত সুখ ও 
সৌভাগ্য--মহত্ব ও স্বাধীনতা । ইতলগ, জার্মেনি, ফান্স ও আমেরিক। 

প্রভৃতি রাজ্য মহত্বশানী ও স্বাধীন, সুতরাং তাহারাই প্রকৃত সী ও 
সৌভাগ্যশালী ৷ 

জগতে প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্য অতি ছুল্ল ভি-পদার্থ | সকল জাতির 
তাগ্যে এই সুখ ও সৌভাগ্য কখনই সংঘটন হয় না। শারীরিক-শক্তি ও. 
মানসিক-শক্ভি যেখানে পুর্ণরূপে সংযোগ লাভ করিয়াছে; সেই খানেই 
প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্যের উৎপত্তি। নতৃধা এক শারীরিক-শক্তি কি মান- 
সিক-শক্তির উৎকর্ষ হইতে প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্যের সম্ভব কোথায়? 

বঙ্গবাঁসী, মানসিক-শিক্ষার সাধনায় একরপ সিদ্ধিলাভ করিতেছেন; আবার 
শিখ, কি রজঃপুত জাতি, শারীরিক-শক্তির তপস্যায় একাতস্ত রত। যদি 
বঙ্গবাসী মানসিক-শিক্ষার ন্যায় শারীরিক-শিক্ষারও সাধনা করিতেন?) এবং 
শিখ, কি রজঃপুত জাতি শারীরিক শিক্ষার ন্যায় মানসিক শিক্ষাতেও 
উৎদাহী হইতেন ; তবে উভয়েরই অদৃষ্ট-গগনে একদিন না একদিন প্রকৃত 
সখহ্রধ্য ও সৌভাগ্য-চন্দ্রমা সমুদ্দিত হইয়া, ভারতের ছুঃখদারিদ্র্যূপ চির- 
তামস দূরীভূত করিতে সক্ষম হইত। কিন্ত তাহা হইল কৈ? বঙ্গবাসী, 
শারীরিক শিক্ষাকে হেয়জ্ঞান করিয়া, অকালে বিলয়্ প্রাপ্ত হইতেছেন; এবং 
কি শিখ. কি রজঃপুত জাতি, মানসিক শিক্ষায় ওদাস্য করিয়া, নির্বের্বাধ বলিয়া 
অভিহিত হইতেছেন। 

, শিক্ষার প্রথম ফল--আত্মোন্নতি; দ্বিতীয় ফল-__-পরোন্নতি। শিক্ষায় ক্ভী 
হই রাঞ-সন্জান লাভ কর1) তৎপর উচ্চপদস্থদ্ভ্ুইয়া, সম্পতি ও সাধারণ 
লোক অপেক্ষা নান উপার্জন করা--আাঘ্মোন্নতি | অনস্তর স্বদেশ ও স্বজাতির 
উন্নতি ও মঙ্গনার্থ, যে সেই উচ্পপদ, সেই সম্পত্তি, ও সেই মান পরিত্যার্গ 
করা তাগার নাম পরোন্নতি । সাধারণ মানখ শিক্ষার প্রথম ফল. পাইয়া, | 
তাহাতেই সন্তষ্ট থাকে; দ্বিতীর ফলের প্রতি ভ্রমক্রমেও একবার দট্িপাত 
কৰে না। ক্ষিন্ধ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষেরা,. শিক্ষার প্রথম ফল আত্মো়তির 
প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, দ্বিতীয় ফল, পরোদ্নতির জন্য দেহ ও প্রাণ উভয়কেই, রি 
যুগপৎ অনন্ত কাল-সাগরে বিষর্জীন- করিতে ত বদ্ধপরিকর হন.। ভারত... 
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যখন ধবনাধিকৃত, ষবনের নিদারুণ অত্যাচারে ভাঁরতবাসীর কণ্ঠাগত, প্রাণ । 
তদুপরি ধার্মিকের অপমান, নিরীহের প্রাণদ গু, সতীর লাগুন! ! আধ্যধন্শ, 
আর্ধ্যনীতি, আধ্য আচার' ব্যবহার সকলই বিলুপ্ত! ভারত ছুর্ষিিসহ 

পাপভারে ভুবুডূবু! এমন সময় আধ্যকুল-ধুরন্ধর-অদ্দীনসত্ব শিবজী জন্ম 

গ্রহণ করিলেন। আহার পিতা, তাহাকে শিক্ষার প্রথম ফল--আত্মোনতি 
লাভের জন্য মনোযোগী হইতে বলিলেন। বস্তত তিনি মনোযোগী 

হইলে, মোগল প্রসাদে চিরদিন শ্বেভোপল বিনির্মিত সৌধাবাসে বাস করিয়া 
অর্ধেক ভারত ভোগ করিয়! ঘাইতে পারিতেন । কিন্তু ক্ষণজন্ম! শিবজী 'তাহা 
করিলেন নাঃ তিনি শিক্ষার দ্বিতীয় ফল--পরোন্নতি--আধ্্যধন্দ রক্ষা, এবং 
ভারত উদ্ধার জন্য ঘবন বিনাশ ত্রতে ব্রভী হইলেন । কত কঠোর অধা- 
বসায়, কত প্রাণান্ত যাতনা ভোগ, কত নিরঘু-উপবাস, কত নিদারুণ 

পরিশ্রম করিয়া, কত বনে বনে, কত গিরি-সঙ্কটে পরিভ্রমণ করিলেন, 
'ধাচ ষানসিক ত্রত পারত্যাগ করিলেন লা। “হর হর ভবানী” শে 

ভারতের দিগ্িভাগ পরিপুর্ণ হইল; বিজয়-বৈজয়স্তী-স্ুশোভিনী-আধখ্যপতাক্কা, 
ভারতাঁকাশে উড়িতে লাগিল; .আর্ধ্ভেজ-_যবনাদ্ধকাঁর বিদুরিত করিয়া, 
দশদিক আলোকিত করিল; বিলয্বোন্ুুখী আর্ধ্যশক্তি, নববেশে, নবভাবে 

আবিভূতি হইদ্দা,শ্বকীয় নব সোন্দধ্যের সিগ্োজ্জলময়ী লাবপ্য-চ্ছটা)জগন্ময় 
ছড়াইতে লাগিলেন ৷ যেমন প্রভাঁতারুণের নবশক্তি-বিধায়িনী কিরগ-লহরী 

সংস্পর্শে সুযুণ্ডিমানজীবকুল ট্রচতন্য পাইয়া, হাসিয়া হাসিয়া, নবস্থখ, নব 
আনন্দ সন্োগ করিতে থাকে ; -তজ্জপ-উদয়োনুখী-প্রচুল্লময়ী-আর্্যশক্তির 

সঞীবনী-ছটার হুধাময়স্পর্শে কাল-নিদ্রাগভ ভারত-মাঁতাঁও 'জাগিয়া 
হাঁলিয়! উঠিলেন। কিজ্ত সেই জাগ্রতভাব ও স্খময়ী হাসি ০০ 

ফৌদামিনীর ন্যায় ক্ষণির্ণ বিকশিত হইয়াই অন্তছিত হইল । আবা; 
আধধার-_চির আধারে ভারত ভুবিয়] গেল ! ইহা? কি মহাকালের পা 

চিহ্র। না বিধাতার অভিশীপ ! | 
'শরস্ধ, কৌন কোন মহাত্মা আত্মোননতি লাভ করত, পরোয়তি জা 

দেই আত্মোক্সতির মন্তকষে পদ্দাথাত করিয়া, শতসন্কটে জীবনকে পা তত ৮ 

করেন। আমেরিকা, ইংলন্টের অধীন ছিল; গুভজন্মা ওয়াসিংটন, লই 
আমেরিকাকে স্বাধীনত।-অলঙ্কারে দমলম্কৃত করিয়া, অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
ওক্সাসিংটন, প্রথমে “শিক্ষার প্রথম ফল-্সাম্মোরতিই লাভ করিয়াছিলেন): 
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| তিনি মঘুততই ইংলগের প্রসাদ আকাঁজ্কা করিতেন; কিন্ত ইংলঙ, তাহা বুঝি 

লেন নাঁ। ঘোর শ্বার্থমদে, অন্ধ হইয়া, ওয়ানিংটনকে অনাদর করিলেন । 
ওয়াদিংটনের হৃদয় অনস্তঅভিমান ময় ছিল; সুতরাং সেই অনাদরের তীষণ 

আঘাতে হৃদয় বিকল হুইয়! পড়িল.। অনন্ত অভিমান সাগরে তরঙ্গ উঠিল। 
সেই তরঙ্গাথাতে আক্মোনেতি,ভাসিয়। গিয়া, পরোনতির.আবির্ভাব হইল! 

শিক্ষার দ্বিতীয় ফল পুর্ণবূপেই ফলিল। আমেরিকা স্বাধীন হইল। বস্তুত 

যে মহাপুরুষের উদ্দার: হৃদয়, শিক্ষার পূর্ণ জ্যোতিতে জ্যোতিম্শয় হষ, 
তাহাদের পদরজ সংস্পর্শে, অন্ধকারে, আলোকের আবির্ভীব হয়। পতিত 

তরিয়া যায় এরং তাপিত শীতল হইতে থাকে । তাহার এক একটি কথা-- 

অনন্ত সুধাপুর্ণ উত্তুল্য। তাহাতে. কত মুত অবগাহন করত, চি্রজীবন্ 

লাভ করিয়া, অম্নর. হইয়া! যাক্। কিন্ত বর্তমান সময়ে এইরূপ সজীবনী 
শিক্ষা অভি ছুল্পভি। রিশেষত ভারতবাদী। যেরূপ শিক্ষা পদ্ধতি-অববশ্বন 
করিয়া! শিক্ষিত হইতেছেন, তাহাতে থাক পরোন্নতি, পূর্থরূপে. আবত্মান্নতিও 
ংমাধ্িত হইতেছে না.। 
মানব-সমাজের গতি, পর্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টুই; প্রতীয়মান হয়, শিক্ষা 

মুখ্য উদ্দেশ্য-_-আত্মোন্টতি ; গৌণ উদ্দেশ্য-__-পরোন্নতি। কিন্তু জাতীয় 

মহত্ব, জাতীয় গৌরব, এবং আ'ত্মাদর-_উক্ত উভয় উদ্দেশ্যেরই. মূলে পূর্ণরূপে 

পরিক্ষট থাকা কর্তব্য। না থাকিলে, শিল্পার পূর্ণতা এবং শিক্ষিতের 

কর্তব্যতা, কদ্দাচই সম্প্রাদ্দিত হয় না। বর্তমান সময়ে রাজা, ভারতরাসী, 
প্রজাদিগরকে যে নিয়মে শিক্ষা দান করিতেছেন» তাহাতে সকলের ভাগ 

আত্মোন্নতিও. লাভ হইতেছে না. বর্তমান, বৃটিশ-দত্ত শিক্ষা" _ধর্মনীতি? 
বিহীন। ; *ৃতরাৎ শিক্ষিত মওনী, মানসিক শিক্ষার প্রথম. ফলটি মাত্র, প্র 

হইতেছেন। মানসিক শিক্ষার তিনটি ফলত প্রথম__বুদ্ধি-সংক্কার, 
দ্বিতীয়-_নীতিশিক্ষী ; তৃতীয়. ফলন ধর্ে বিশ্বাস: । শিক্ষা পূর্ণ: হইজে। 
ুদ্ধি-সংস্কার হয়; বুদ্ধির পূর্ণ সংস্কার হইলে, নীতিজ্ঞান, জন্মে; পুর্ণরূ্ে 
নীতিজ্ঞান জন্মিলে, ধর্মমে' আস্থা, হয়। নীতি, ধর্খের. মূল.) নীভি-বিহীন, 
ধর্ম ধর্মই নয়। এই ধর্ম-প্রবৃত্তি পূর্ণ বিকশিত. হলে জাতীয় মহত জাতীয়, 
গৌরব, এবং, আগ্মাদারের সমুস্তর হয়। অনন্তর হদষ-গ্র্নে স্বাধন্তাযয়ী | 

এক দিব্য সুন্দর; জ্যোতি, প্রকাশ হইতে থাকে), বন্কত ধর্মের; সি ডা 

মধুরোজ্জল চ্চোক্ি। প্ ইলে শিক্ষণ নাই সবারনহী। ). আরাম এটা অন্ধ ্. প্র 



৪5৪1 ..... ন্বজীবন | 

শিক্ষায় ধাহারা শিক্ষিত হইতেছেন, তীহারা অন্ধ. হইয়া আত্বোননতিন মূল 

পর্য্যস্তও হারাইয়া বসিতেছেন । আত্মোন্নতির মূল কৃষি ও বাঁণিজ্য। জাতীয় 
মহত্ব, জাতীয় গৌরব, এবং আত্মাদরর__এই কৃষি ও বাণিজ্যের অভ্যন্তরেই 
লুক্কারিত রহিয়াছে । অন্ধশিক্ষায় শিক্ষিত ভাঁরতবাসী, তাহা দেখিয়া 

দেখেন না । সুতরাং যত শিক্ষিত হইতেছেন, ততই হীন-তেজ, শ্রম-বিমুখ, 
দীনতাপন্ন, চাটুভাষী, এবং অতি ক্ষুদ্র স্বার্থপর হইয়া, “চাকুরী চাকুরী” 
করিয়া, দিগ.দিগস্তরে ভ্রাম্যমীন হইতেছেন | ওদিকে জাত সমুদ্র, তের নদী 

পার হইয়া, অন্য দেশীর লোকের! আপিরা, এই ভারতে কৃষি ও বাণিজ্য 
করত, কোটাশ্বর হইরা যাইতেছেন। কি ছুরদৃষ্ট 1 কি বিড়ম্বনা! যে শিক্ষা 
দ্বারা শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন না হইল; এবং যে শিক্ষা গ্রভাবে জাতীয় 
মহত্ব, জাতীয় গৌরব, এবং আত্মাদর প্রভৃতি আত্মোন্নতির মূল পধ্যস্তও 

ংস হইতে চলিল., সে শিক্ষার শিক্ষিত ন। হইয়া, অশিক্ষিত থাঁকাই শত- 
গুণে শ্রেয়স্কর | শিক্ষা1, মনুষোর হৃদয়কে প্রসারিত ও পবিত্র করিয়া, জ্ঞান ও 

ত্বাধীনতায় সুসজ্জিত করে ? কিন্তু তাহাতে ধদি সেই শিক্ষা--ভীষণ রাক্ষসীর 
ন্যায় মনুষ্যের ননুয্যত্ব-_জ্ঞান, এবং স্বাধীনতাকে অপহরণ করিয়া, মানবকে 

শ্বাপদাবস্থাস্ব পরিণত করে, তবে তাহ] হইতে বিড়ম্বনা আর কি অধিক আছে! 

বর্তমান সময়ে বুটিশ দত্ত উদার-শিক্ষা প্রণালী দ্বার! শিক্ষিত হইয়া, আঁমরা 
শনৈং শনৈঃ উন্নতি মঞ্চে অধিরোহণ করিতেছি । ভারতবাসীর মন বহুকাল 
পর্ধ্যস্ত কোন গভীর জ্ঞান উপার্জনে ব্যবশ্ৃত হয় নাই ; সুতরাং যেমন বহুকাল 
পতিত ভূমি কর্ষণ করিয়া, তাহাতে বীজ বপন করিপেঃ অপর্ধ্যাপ্ত শস্য সমুৎপন্ন 

হয়) তন্দ্রপ ভারতবানীর পতিত মনোভূষি, পাশ্চাত্য শিক্ষ1 কর্ষণে এইরূপ 

ক্রুত উন্নতি লাভ করিতে চচ্থে। এই উন্নতি কি স্থাত্মী উন্নতি? যেমন প্রার্টকালে 

বেলাভূমি সাগরোচ্ছধাসে বি য় যায়;সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষার আগ্নেয়োচ্ছাসে 

ভারত প্রাবিত হইয়া যাইতেছে । আবার যেমন সেই সাগর বারি, দেখিতে 

দেখিতে থামিয়! যায়; তন্রপ এই উন্নতি আজও চলিয়া যাইতে পারে। 

বাহ হউক,এই উন্নতিতে আমাদের একদিকে যেমন যথেষ্ট উপকার হইতেছে 
তেমনি আবার অন্য দিকে যথেষ্ট অপকারও হইতেছে । কাহার. দো 

আমাদের--না শিক্ষার ? আমর বলি, শিক্ষারও দোষ, আমাদেরও দোষ রঃ 

| আমাদের দোষ - আমরা অধীন ; পরাবলম্বন ভিন্ন এক পাও চলিতে * পারি | 

 ন। শিক্ষার দোষ--শিক্ষা সীমা বিশিষ্ট ও স্বার্থমরী ) বিশেষত উলজ্িনী। 



শিক্ষা । ১২৫ 

বুশ দত্ত শিক্ষা আমীদের উপকার ও অগকার ছুই হইছে 
উপকার-_বুদ্ধিসংস্কার ; তত্প্রভাবে তর্কশক্তি, কল্পনা শক্তি, প্রতিভ', 

অর্জনম্প্হা, ভোগ লালসা, স্থখলিপ-সা প্রতি বহুল পরিমাণে উন্নতি প্রাপ্ত 
হইতেছে ; তথ্সঙ্গে সঙ্গে_ন্বদেশীন্রাগ ও একতাও ক্ষণিক পরিস্ফট 

হইয়া! থাকে । আপনার অন্গুচিত বিলাস বাসন! চরিতার্থ করিতে একাস্ত 
যত্ববান হওয়াতে, মমিতব্যয়িতা; স্রাপানে ভয়ঙ্কর উন্মত্ত! জন্য 

বুদ্ধির জড়ত1; সমাজে পণ্ড বৃত্তির শ্রবৃদ্ধি; কর্তব্যকার্্যে অবহেলা, 
অনুৎসাহ্, ভগ্ন অধ্যবসায়, দত্যের অপলাপ, নাস্তিকতা, এবং অকালমৃত্যু 
প্রস্ৃতি অংখঘটিত হওয়ায়, ভীষণ দরিদ্র্_-প্রলয়ের জলোচ্ছধাসের ন্যায় 
ভারতকে ডুবাইয়। ফেলিতেছে । বর্তমান শিক্ষিত জন্প্রদায় চাকরির লালসা 

পরিত্যাগ করি, কৃষি ও বাণিজ্য কাধ্যে রত না হইলে, এই ভারত সংহা- 
ত্রিণী দরিদ্রতার 'আর কিছুতেই অপনীত হইবার সম্ভীবন! নাই। চাকরী অধীনতা- 
ময়; কৃষি ও বাণিজ্য শ্বাধীনতা ময় । স্বাধীন কার্যের অসীম অনবরুদ্ধভাবে 

শিক্ষা-₹এশিক্ষা অনস্ত গুণে প্রতিভান্বিভা। কিন্ত অধীন কার্যের সীমাবদ্ধ 
অন্ধকার ভাবে শিক্ষার পূর্ধবপ্রতিভা টুকু নিভিয়! যায় । যে জাতির হৃদঘ্ব 
সততই অধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত, সে জাতি হইতে আর প্রত্যাশ! কি? 

স্বদেশ ও স্বজাতির যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হর, ছুর্ভাগ্য বশত শিক্ষিত সম্প্রদায়, 

সেই ছুই পরম মঙ্গলময় ভাবে অবহেল1 করিয়া, সর্বাধম পরসেবাতেই রত 
হঈতেছেন। কি বিড়ম্বনামগ্নী ললাট লিপি! ভারত কি দেখিয়া! আশা করিবে ? 

বর্তমান কালে জ্ঞান শিক্ষার জন্য কেহই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন না। 

সকলেই একভাবে ভাবুক হইয়া, এক উদ্দেশ্য -_একই অর্থ --পর সেবা! জন্য 

বিদ্যা মজ্সিরে পদার্পণ করিয্া থাকেন। এবং “চাঁকরী, চাকরী” ভাবিয়া 

গ্রন্থগুলিকে শীঘ্র শীঘ্ত আহার করত, কার্ধ্যক্ষেত্রে বেশ করেন।. আর সে | 

গ্রন্থের সহিত কোন সৎশ্রব থাকে না।  এইরূপে এত প্রাণাত্ত পরিশ্রম, 
এত কঠোর অধ্যবসায়, এত. জলত্ত উৎসাহ-সকলই চাকরীরূপ গভীর- 
গহ্বরে চিরদিন, তরে লুক্কায়িত হয়। তখন অর্জজনম্পৃা বৃত্তি নিদারুণ | 

বলবতী হইয়া» অন্য সকল বৃত্তিকে পরাস্ত করিয়া ফেলে। ততসঙ্গে জে. 
অনেকেরই জ্ঞান, ন্যায়, সত্য, এবং বিবেক হৃদয় হতে একেবারে অস্তর্থিত 

হইয়া খায়। স্থতরাৎ পাঁশব ভাব স্বকীয় দলবল: সহ, বিকট বেশে সবাক টি 
রাঙ্য অধিকার করিয়া বং বে। ড্রলতামযী মর্থকরী শি ক 

। ৫ পর তত 

কেবল তরলতাকেই রর 



৪২$ নবজ্ঞাবন | 

( করিয়া থাকে; সুতরাং শিক্ষিত মগুলী, প্রগাঁতাময়ী- ভানবরী শিক্ষা 

রা হইতে পরিচ্যুত হুয়া তরল ও চগল হইয়া বাইতেছেম ) এবং 
জাতীয় মহত্ব, জাতীয় গৌরব, আত্মীদর প্রভৃতি ভূলিয়। গিয়া, তুলারাশি 

হইতে লঘু, ভন্ম হইতেও অসার হম্বা! পড়িতেছেন ! 
এই সংসারে মানব সাধারণ সকলেই যে শিক্ষিত হইয়া, ধনো পার 

করিতে সক্ষম হইবে; এবং রাজাও যে তাহাদিগের প্রত্যেককে এক একটি 

পদ প্রদান করিয়। চরিতার্থ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। 

সংসারে যত মনুষ্য আছে, সকলে যদ্দি ধনবান হয়, তবে স্থষ্টি বৈচিত্রের 
ভীম-কান্ত-সৌন্দরধ্য আর কিছুই থাকে না। যেখানে অভাব, সেইখানে 
আকাঙ্ষা ; যেখানে আকাক্ষা, সেইখানেই ফলোৎপন্তি-উন্নতি লাভ। 

সুতরাং বৈষম্য হইতেই সংসারের শ্রীবৃদ্ধি। যে বিজ্ঞান ও শিল্প বিদ্যার 
অনস্ত-গ্রভাবে পৃথিবী আজ বৈজয়্ত তুল্য-_অনস্ত-সোন্দর্ধ্., অনস্তস্বখ- 
সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ; সেই বিজ্ঞান ও শিল্প দনবান কর্থুক আবিষ্কৃত হয় নাই) 

অনেক দরিদ্র জঠরানলে পড়িয়া পুড়িয়া বিজ্ঞানের অপুক্দ মহিমী ও শির. 
নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত মহাপুরুষেরা সকলেই শিক্ষিত 

ছিলেন। যদি তাহারা চাকরীর জন্য লালায়িত হইতেন, তবে তাহাদের 

প্রতিভ। কোন দিনও অনন্ত স্বাধীন মার্গে বিচরণ করিয়া, “মন্ুষাই যে স্ষ্টি 

রাজ্যের একরূপ অধীশ্বর” এই বাক্যের যাঁথার্থ্য সম্পাদন করিতে সক্ষম 

হইত না। অতএব শিক্ষার প্রারস্ত হইতেই স্বাধীনভাবে চলিয়া, জানোগা 

র্জনে রত হওয়া একা ত্ত ক্তব্য। 

কিন্তু ইহার মধ্যে একটি : ক্থা এই ষে, যদি স$লেই শিক্ষাকার্ধ্য মা 

পনান্তর ভ্ঞানোপার্জনে রত হর; কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞানাদি 

শাস্তের আলোচনা করিয়া কালযাপন করে; ভবে সংসারের অন্যবিধ রা 

কিরূপে সম্পন্ন হবে ? রাজ্যরক্ষা একটি গধান কার্ধ্য; মন্ত্রী মন্ত্র পরিত্যাগ 
করিয়া, প্রাড়বিবাক বিচার কাধ্য ছাড়ির, ব্যবহারাজীবি ও মসীজীবিগগ 

বাক্যুদ্ধ ও মসীযুদ্ধে অবহেলা করিয়া, এবং শাস্তিরক্ষক শাস্তি আাধনে 
| পরাম্ুখ, হইয়! যদি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও ও বিজ্ঞানাদির সমূন্নতি জন্য প্রবৃত 

.. হন) তবে রাজ্য রক্ষা কে করিবে? রাজ্যে অরাজক উপস্থিত হলে, উজ 
(কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও বিজ্ঞানেরই বা কিরূপে উন্নতি হইবে ?-_একথা ত্য? 

রঃ রর কি আমরা সা ঢাকনী িদেশো চিরিতার প্রবৃত্ত না বা আন্ত 



শিক্ষা । উই 
এবং জন লক্ষ্য করিয়া, শিক্ষা্কার্ষ্য প্রবৃত্ত হও; নি টি শিক্ষা 

হইতেই ভাঁবী জাতীয় উদ্ধার-বূপ মহাত্রতের হুচনর সমুৎপত্ভি হইয়াছে । 

উষ্ধার ভূবনমোহিনী ধবলময়ী কান্তি সন্দর্শন করিয়া, জীবকুল দিবাগম 

বিষয়ে নিশ্চয়ই বিশ্বাসী হ্য়। তাহাদিগের এ বিশ্বাস কখনই ভঙ্গ হঈতে 
পারে না। কেন না, অনস্তর দেখিতে দেখিতেই নব-বিভাকর মৃত্তি প্রাচী- 
লগাঁটে সমুদিত হর । পৃথিবী নবানন্দে প্রমত্ব হইয়া খল খল করিয়া 
হাসিয়া উঠে । যে শিক্ষার বর্তমীন গতি--আত্মোন্নতি বিধাক্িনী) ভাবী 

গঠি-পরোন্নতি দর্শিনী; এবং যাহার বর্তমান উদ্দেশ জ্ঞান; পরো- 

দেশ্য-_স্বদেশ ও স্বজাতির জঅখুন্নতি; সে শিক্ষার প্রারস্ত নব শক্তি 

প্রদাষ্ষিনী অনন্ত স্ুখমযী প্রফুপ বদনা উধার ন্যায় স্ুখদর্শন-_স্খময় । 

নধ্য-_নলিদ্ধ-সুশীতল, প্রক্ষটিত-বু'লম-সুরভি সংপৃক্ত, ধীর-সমীর-বাহিত, 
নবোতৎ্সাহ পরিপূর্ণ, অনস্ত কোলাহলময় প্রভাত তুল্য অনন্ত আশাময়। 

অন্ত_ দিগন্ত প্রস্ফকটিত, খরতব-দাহময় মধ্যাঞ্জ কাঁলনিভ-_অনস্ত জ্যোতির্শরয় 
ও অনর্ত তীক্ষশালী । এইরূপ শিক্ষা বৃক্ষে নিশ্চয়ই মঙ্গল ফল ফলিয়া 

থাকে । পরস্ত, যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য চির-অধীনতাময়ী চাকরীর আশীয় 
সমন্বিত; সে শিক্ষার ফল-_শুক্ষ সক্কোচ্যময় না হইবে কেন? অধীনতা 

সঙ্কোচাতীর প্রস্থৃতি ; মাত। ও দুহিতার অভিন্ন হৃদয় । মাতার প্রতি ছুহি- 
তার অতিশয় ভক্তি; ছু্িভার প্রতি মানার নিতান্ত শ্লেহ ; উভয়ই একত্র 
আবস্থান করে ; ক্ষণকাঁলের জন্যও কেহ কাহার কাছ ছাড়া হয়, না। তবে 

অদীনতা, যাহা দিগের ছদয়ের মুল মন্ত্র; সেই মন্ত্রের যাহারা পূর্ণ সাধক, সেই 

মনেই যাহারা সিদ্ধ পুরুষ, তাহাদিগের কি বাহির,কি মধ্য-_উভয়ই যে সক্কো- 
টযতার ছশ্মেখচা বন্ধনে পরিবদ্ধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যেমন 

উদ্দেশ, তেমন কাঁধ্য; যেমন কাধ্য, তেমন ফল ফলিয় থাকে । বিশেষত, 

শঙ্গোচ্তা-_নিক্ষলা ) সুতরাং বর্তমান ভারতে শিক্ষা- -বৃক্ষ দীর্ঘায়তন সতেজ ও 

গরিপুষ্ট হইয়াও সুফল প্রসব করিতে নিতান্ত অক্ষম। শিক্ষা দ্বারা পদ, 
মন্ত্র, সম্পত্তি লাভ হইয়াই থাকে; বিত্ত এই পদ, মান ও ধনের নিকট 

আত্ম বিক্রয় করা. কদাচ কর্তবা নহে । আত্ম- বিক্রয় মহাপাপে' ভারত রঃ ্ 

বর্গ হইতে ঘোর নরকে পতিত হইয়াছে । এখনও যদি সেই. অধহপাতের 

প্রশস্ত বন্ধ ভীষণ মহাপাপ-আত্মবিক্রয়ের মহাআোত প্রবল বেগে শ্রবাহিত, 4 
ইইতে থাকে, তবে ভারতের, উপায়? অতএব শিক্ষিত মগলীর কর্তব্য, কু 



৪ ২৮ নবজীবন। 

যে সে্ীবৃত্তি প্রাপ্তির আশে যেন শিক্ষা ব্রতে ব্রতী নাহন। আত্ম সংস্কার, 
জ্ঞান, এবং স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধার ও মঙ্গল কল্পে শিক্ষা কার্ধ্য প্রবৃত্ত 

. হউন; দেখিবেন-_জন্মভূমির মলিন মুখ-চন্্রমা প্রসন্ন ও প্র হইয়'ছে। 

ভাই হাততালি! তোমার ছুটি হাতে ধন্ি উমি ভাই একবার ক্ষান্ত 

হও» তোমার চট...চট গঙ্নে একবার বিরাম দাও । যে বিধির বিড়ম্বনায় 

অগাধজলে পড়িয়াছে, তাহাকে মাথায় ঘা দিয় ডবাইয়! দিলে আর কি 
পুরুষার্থ আছে ? আমরা ত অগাধ জলেই আছি, তবে ভাই হাততালি! 

আর আমাদিগকে ডবাইয় দিবার জন্য তোমার এত শাভম্বর কেন? 

তুমিই ত স্বর্গের কেশবচন্ত্রকে মর্তের মাটি করিয়াছিলে। সেই. প্রশস্ত 
হৃদয়, সেই অগাধ অধ্যবসায়, সেই জচল1 ভক্তি, সেই প্রবল! নিষ্ঠী, সেই 

আনন্দের ব্রহ্মানন্দ। তোমার চাটু-্পটু চট চটিতে সে-হেন কেশবচন্দ্ের 
মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছিল, পদশ্থালিত হইয়াছিল, তাহার শরীর অবশ করিয়া- 
ছিল। ভাই! এমনই করিয় কি বাঙ্গলার মুখ হাঁসাঈতে হর! কালামুখ 
হাততালি তুমি ক্ষান্ত হও। তোমার গভীর গর্জনের তাড়নায় হূর্জয় 

কেশবচন্ের তির্ধ্যক্ গমনের কথ। ভাবিতে গেলে এখন৪ আমাদের হৃৎকম্প 
 হুয়। প্রথম সেই স্থন্দর, গৌর, সৌম্য, শান্ত মূর্তির ছদচ্ছাদিত সেই দেবব্রত, 
উপাসনা! রত, নিষ্টীপুর্ণ, ভক্ভিভর হৃদয়ের কথা! মনে আসে; সঙ্গে সঙ্গে 

সেই কুট-দর্শন-তর্ক-ভেদ্ব্ণারণী তীক্ষা! বুদ্ধি, আধ্যাত্মিক. শীত্রালোচনায় 
যাপিত সেই অগাধ পরিশ্রম, সেই অকাতর অবিরাম ধর্মালোচনা, সেই 
উজ্জল কিরণ বিকীরণ কারিণী উদ্দীপনা-_সকলই মনে আসে । তাহার পর. 
তোমার তালি-তাড়িত বায়ুবি গুপে,সেই ধীর প্রশীস্ত মানবের, তখন ভরষ্ট ধূমকেতুর 
ন্যায় বিকক্ষে বিপথে, কেন্ত্র হইীতে দুরে বিদুরে হিমপরি-পুরিত নীহারিকা 

মন গগন প্রান্তে পরিভ্রমণ সকলই মনে পড়ে । তখন ভাই হাততালি ডোমার 
রি কৃতিত্ব চিত্ত! করিয়া! ভয় হয়, তোমার কীর্ডি স্মরণ করিয়া তোমাকে: ভাই: 
রঃ ূ  বলিতে লজ্জা হয়; তোমার কৃতকার্য পরিণাম ভাবিয়া অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। 



ভাই হাততালি । : | | ৪২৯, 

1র তুমি একটির পর আর একটি, তাহার পর আর, একটি এমনই | করিয়া 

ক্রমে *ক্রমে আমাদের সকল শুভগ্রহেরই নিগ্রহ করিতেছ ৮ তোমার শাস্তি 

নাই, ক্ষান্তি নাই, শাস্তি নাই । বরৎ জয়োন্মাদে উল্লাসিত হইয়া দ্রিন দিন 

আরও বলসঞ্চয় করিতেছ_-এই সকল কথা ভাবিয়া মন অশ্মির হয়, 

হৃদয় নিরাশ হয়, প্রাণ শুকাইয়া ষায়। | 

যেদ্দিন শুনিলাম, তুমি কুহকী কতকগুলি লোককে কুহকে মজাইয়। 

মানুষকে অতিম্ানুষ বলিয়া পুজা করিতে লয়াইয়াছ, আর তাহার! ভক্তি- 

তাঁমসে জ্ঞানীচ্ছন্ন করিয়ণ, স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ভের দেবতা বানাইতেছে, 

তখনই বুঝিলাম ছুরাম্মন্ হাততালি তোমার নিশ্চয়ই ছুরভিসন্ধি আছে । 

তোমার চাটুপটু রসনাধ্বনিতে নর-নারায়ণ অজ্জন বিচলিত হুইয়াছিলেন, 

দর্বল বঙ্গসস্তান যে বিচলিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কেশবচন্্ 

ভষ্টলক্ষ্য কক্ষনষ্ট হইয়া বিপথে বিচলিত হইলেন। একদিন যে কেশবচন্ত্র. 

মুদীয় অবতার গ্রীষ্টের পুর্ণসন্তা ুদয়ে ধারণ করিয়া, স্বীয় প্রশস্ত হৃদয়ের 

বিমল দর্পণে ঈশ্বরের অতুল জ্যোতি উজ্জল কিরণে প্রতিভাত দেখিয়া ঈশ্বর 

সাক্ষাৎকারে, গভীর গর্জজনে সিয়ালদহের বিস্তৃত প্রকোন্ঠ কম্পিত করিয়! 

বলিয়াছিলেন (85007 10721%9 10060) 9090 800দ11১0৮ আ1)26 06 9০.) 

“পিতঃ ইহ্াদিগকে ক্ষমা করিবেন/ইহারা জানে না যেকি করিতেছে ।” সেই 

দিনের সেই ভক্তি হুঙ্কারে উপস্থিত সাক্ষণের পাষাণ হৃদয়ও চমকিত হইয়াছিল, 

দুর্জয় ইৎরেজও সেই ক্ষেত্রে তখন একবার ভাবিয়াছিলেন_ বাস্তবিক তাহারা 

যেকি করিতেছেন,তাহা! কি তীঠারা জানেন না? কেশবচন্দ্রের সেই একদিন 

- আর সেই .কেশবচন্্র কয়্বৎসর পরে, তেখনউ প্রকাশ্য স্থানে, ভেমনই 
জনতা মধ্যে তেমনই উচ্চকণ্ঠে, পাতকি ! তোমার কুহকে সুগ্ধ হইয়া! বলিলেন-- 

(৪৮ 208. 81050182 2087))  গতথাপি অর্পুম একজন বিচিত্র মানব 1৮ 

যুদদীয় অবতারের পরিত্যন্ত সেই উচ্চ বেদীতে অধিচিত কেশবচন্ত্র, আর 

এই গৌরীভার সেন বংশের ধরাতলস্থ ফেশবচন্্র ; সুমের কুশের, 

বাবধানেও এই দুরত্ব পরিমাণের মাণদণও হয় না'। ' পোড়া হাততালি! ূ 

তোমার কলঙ্কের কীত্তিতেই না এই কাও হুইল ইহাতেই কি তুমি ক্ষাত্ত 

হইয়াছিলে? তাহার পর লেই . বিচিত্র মানবকে কন্যার  স্খাভিলাষে 

বৈষয়িক করিলে, সাহার বক্ষ বিক্ষত করিলে, বুদ্ধি বিড়ঘিত করিলে, রঃ 

এখন মে. সকল কথ! ভাবিতে গেলেও . শরীর সিহরিয়া উঠে আই. 



৪ত০ নবজীবন । 
হাতে ধর, ভাই হাত তা প তোমাকে বলিতেছি-_ভাহ দিন কতক তুমি, কান্ত 
হও। আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিও ন1। 

(তোমার আর একধারের কলঙ্কের কথা বলি। বিদেশিশী ছুঃখিনী 
বিদৃষী রমাবাই ভিক্ষা করিতে ভ্রাতাসঙ্গে ব্ধদেশে আসিলেন। তিনি সংস্কৃতে 

পত্তিতা, ভাগবতে বুৎপন্নী,তীক্ষ বুদ্ধিশালিনী, পরিশ্রম নিরতা ও কার্যে 
পটীয়পী। এ হেন স্ত্রীরত্ব ভারতের আদরের ধন, সাধের সামগ্রী, আরাধ্য 
বস্ত, পৃজনীয়া দেবতা । তিনি তখন কুমারী নবছুর্গ।) সাক্ষাৎ ভগবতী । 
কুমারী পুজা ভারতে ট্রি প্রচর্িত। কিন্তু অভাগা ব্জবাসী তাহার চির 
প্রচলিত প্রথা এইবার পরিত্যাগ করিল। জপনম্মানে কুমারীর পুজ1 করিয়! 
তাহাকে দক্ষিণ দিয়া বিদায় দিতে পারিত; তাহা! করিল না; বুঝিল না। 
তুমি হাততালি, বালকের সহায়, নবরঙ্গের রঙ্গী; কিন্তু প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকলে 
তোমাকে সহার করির়া রমার তোষামোদ করিল | রম] বিদূষা হইলেও অবলা।, 

পণ্ডিতা হইলেও কো মলপ্রাণা, বুদ্দিশালিনী হইলেও ক্ষীণনতি । কাজেই রমার 

মাথা ঘুরিল ; মন টলিল; হুদর গলিল; আগুণ জলিল ।--সে আগুণ 
এখনও নিবে নাই । 

এক দিন ছিল, এক সময় ছিল, ৬খন রমার অগ্রজ সন্সেহ অথচ কর্কশ 

কণ্ঠে “এ এ রমা” বলিরা ডাকিলে রমা ভয়ে ভয়ে, ধীর পদবিক্ষেপে, লল।টে 

নাদবিদুধারিণী সাক্ষাৎ গায়রী মত অগ্রজ পার্খে সলচ্জমভাবে আসির! 

দণ্ডায়মান হইতেন, তখন ভাহ!কে দেখিলে বেদোজ্জলা বুদ্ধি পবিত্র সাবিত্রী 
বলিয়াঈ বোধ হইত | সেই রম! তোমার বার বিগুণে বৈদেশিক্ক আ্মরিক 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হইর1 যে দিন দয়াণন্দ স্বামীঞ্চে সাহঙ্কার উত্তর প্রদান 
করিলেন; ভারতের গৌরব ঘে দ্রিন মেঈ উত্তরের অহম্মুখতায় অধোবদনে * 

রোদন করিল; সেই আর এব, দিন_-আর- আর--যে দিন সেই রমা বিদেশে, , 

বিবান্ধবে,বিচলচিত্তে বিধর্্ম গ্রহণ করিলেন---সেই একদিন, সেই এক ছুর্দিন। রঃ 
তাই বলিতেছিলাম পোড়া হাততালি তুমি কি সকল সময়েই আমাদের 

কেবল আহিত সাধন করিবে ? তোমার কি শাস্তি নাই, শাস্তি নাই, 
| ক্ষাস্তি নাই, । | এ রর 

ভাই হাততালি! আর যা কর, তা কর, দিন কতক গোট" হ্ কি, 
লোককে শ্থির থাকিতে দাও । স্থির হইতে দাও । দোহাই তোমার হার্সি. 
সুখের, দোহাই তোমার বিস্ফারিত চক্ষুর, দোহাই তোমার আনত মেরুদণ্ডের, 



ভাই হাততালি ৪৩৯ 

দোহাই তোমার দশ অন্ভুলির, দোহাই তোমার শত বদনের, দোহাই$তোমার 
সহজ গিহ্বাঁর, দিন কতক গোটা ছুই লোককে তুমি স্থির হইতে দাঁও_- 
তিষ্ঠিতে দাও ৃ | ৰ 

একজন এই স্থরেন্ত্রনাথ । স্ুরেন্দ্রনাথ তরল, সুরেক্রনাথ চপল; রা 

করিলাম স্থরেন্দ্রনাথ একটতে চালিত হুন, একটুতে তাড়িত হন। স্বীকার 

করিলাম, স্রেন্্র বলিবার সময় কথার কবৌঁক এড়াইতে পারেন না, ছন্দের 
মায়া ভুলিতে পারেন না, বক্তৃতার লয় তালের জন্য লালায়িত। তবুত 

সরেক্মনাথ, দেশের জন্য লেখেন, দেশের জন্য বলেন, দেশের জন্য ভাঁবেন-- 

আজিক্কার দিনে, সে কি কম কগ1? স্বীকার বরিলাম স্রেন্্রনাথ স্বার্থপর | 
অপরাধ লই ও না. সকলে এক একবার 'আাঁপনার বক্ষে হন্তদান করিয় উদ্ধমুখে 

বল দেখি, ভোঁমর। কি স্বার্থপর নও । স্বীকার করিল+ম সুরেক্রনাথ স্বার্থপর 

কিন্তু স্বার্থাতিসন্ধান করিতে গিয়া হিনি কি পরার্থ একেধারে ভুলিয়া যান ? 

উহার চনিত্র যে এরূপ বিসদশ তাহ! ত শ্পীকাৰ করিতে পারিলাম না, 

নে তিনি স্বার্থপর হইলেন ত হাহাঁতে জামাদের ক্ষতি কি? না ভাঁলতে 

মক্দতে এখনও স্ুরেন্দ্রনাথ আমাদের গৌরব; জান্তির গৌরব; দেশের 
গৌরব । যদি জরেন্দ্রনাথের অধঃপতন হয়,তবে জে আমাদেরই দোষে হইবে । 
আর কলঙ্কী হাতহালি তোমার দোষে হইবে | 

রাজনীতির অকুল-সাগরে স্ুরেক্রনাথের চপলামতি তরুণী বটেই 

বিক্ষোভিত হইতেছে »যে পার, সে রক্ষা কর; পাঠাবস্থা শেষ হইতে 

হইতে তিনি সিবিল সার্ষিশ কমিশনরগণের বিড়ম্বনায় বিড়ম্িত; রাজ- 

সেবায় প্রথম বয়সেই চপল স্বভাব নিবন্ধন লাঞ্ছিত) সম্পাদক জীবনের, 

পাচ ব্্সর না গত হ্টতেই স্তেন্দ্রনাথ রচলার অলঙ্কার দোষে কারাবন্দী 
-ঘে উঠিতে বসিতে আঘাত খাইতেছে, তার রাজনৈতিক জীবন যে 

কপটত। বা শ্বার্থপরতার পরিচ্ছদ মনে করিতে চায়, সে করুক, আমর! 

তাহা করিৰ না। না সুরেন্্রনাথ সত্যসত্যই দেশহিতৈষী--এখনও স্রেক্ 

না আমাদের জাতির গৌরব, দেশের গৌরব । তাহাকে প্রকৃত পথে চালিত; 
করিতে পারিলে আমাদের দেশের, লাভ), জাতির লাভ হইতে পাঁঁর তবে, 

যদি সুরেন্্রনাথের . অধঃপতন হয়_- সে: আমাদের শোর হঈবে-আর | 
কাণ্মুখ তুমি তোমার, রি ধরতালে হবে | টি এয়ার যা 



৪৪২ নবজীবন। 

 বুবীন্তরমাথ । বিদ্যাসাগর 'মহাশয়, বঙ্ষিম বাবু, ধ্1 জা না যজ
লমাব রহ 

গণের কথা ধরি না। তোমার অনার আক্ষালনে উদ!সীনতা এদর্শনের 

উপহাসে হাস্য করিবার অধিকার অনেক দিন হইল তাহাদের হইয়াছে 

বয়স বিগুণে রবীন্দ্রনাথের মে অধিকার এখনও হয় নাই;--তাই হাততালি 

তাহার জন্য, আমাদের রণীন্দ্রন'থের জন্য, আজি তোমা র& কাছে আমাদের, 

এই উপাসনা । 

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখ1) ধীরে স্থিরে জলিলে এই শিখ। স্বীয় 

বর্ধমান আলোকে চারিদিক আলোকিত করিবে; প্রাচীন হিন্দুর সুগন্ধি 

তল নিসেবিত দীপের ন্যায় সেই অমল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে হগণে 

_ চারিদিক আমোদিত করিবে । সেই অমল, কোমল, কমল-শোভা-সমন্বিত 

মুখশ্রী,১সেই উজ্জল, সলজ্জ ভাসা ভাসা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত-পদ্ম-পন্াশ- 

লোচন_-সেই ঝামর চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব বেণী বিনায়িত 

চিকুল কল বল মুখ মণ্ডল, সেই রহস্যে আনন্দে মাখান, হাসি 

খুসী ভর! অধর প্রান্ত_সেই সৎ্চিজ্তার প্রসর ক্ষেত্র, জর? শুভ্র, পরি- 

ক্ষার দর্পপোপম ললাট--ভগবানের এরূপ অতুল স্ষ্টি কথন বৃথা হইবার 

নহে। না, এখনও রবীন্রনাথ আমাদের আশীর শ্ছলঃ ভরসার সণ; 

তুমি না লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া, পরি- 

গণিত হইতে পারেন । তুমি না লাগিলে-আর তুমি লাগিলে? তোমার 

সে লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ চটচটি একবার প্রতি নিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরের, 

_ বীরাসন টলে, তা কোমল বন্ধ সম্ভানের কি আর ক্ধের্ধ্য থাকিবে? ভাই 

স্বীকার করিলাম তুমি বাহাছুর,__তুমি মনে করিলে বীরপাত করিতে পার, 

কিন্ত তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি,তুমি দিনকতক ক্ষান্ত থাকিবে ঘা কি 1. .ঃ 

টু ধড়াও াড়াও প্রিয়তম_-এ পৃথিবীতে ভুমি কাহার না করিম 14 
.... স্বাড়াও আজ একটিবার ভাল করিয়া দেখি, টাদ ! তোমার চীদ মুখখানি |. 
পা তুমি থালের জলে আমার খেলার জন্য খসিয়। পড়িতে তখন দেখিয়াছিম 
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রর 

ৃ জআর একরূপ দেখিতেছি; কত দিন কত'রূপে, রিল টি. 

পান কত ন্ানে। জনে নিঙ্জনে,-মংসারে শাশানে ৮-জথে মৌভাগ্যে, 

দুঃখে দারিত্ে ৮ রোগে শোকে--পাপে তাপে দেখিয়াছি তোমায় টাদ! 

নভত্তলে দেখিয়াছি,_জাহনবী জলে দেখিয়াছি, সরোবর বক্ষে দেখিয়াছি, 
শয়নকক্ষে দেখিয়াছি, ফুলের বুকে, রমণীর মুখেও দেখিয়াছি । আলোকে 

| আধারে, আশায় নিরাশীয়,- তোমার এ অতুল সৌন্দর্য রাশি জন্দর্শন 

(করিয়াছি। উত্ত জগ গ্িরি-শেখর সন্নিভ উচ্চতম স্থানে আরোহন করিয়া, 

| আবার আমার নিজের ন্যায় নিম্নাদপি নিয়ে নিমজ্জিত হইয়া,-তোমার হাসির 

হিরোলে, কমনীয় কাঞ্চন-কিরণ জালে, গা ঢালিয! দিরাছি । এক দিন, দুই 

'দ্রিল, শত সহজ দ্রিন দিয়াছি । আমি মেঘের 'আড়াল"/হইতে তোমায় উকি 

'মারিতে দেখিয়াছি, গবাক্ষ ভেদিয়া নিভৃত কক্ষস্থিতা কামিনীর কমনীয় 

'কপোলদেশে কুটিল কটাক্ষপাত কটিতে দেখিয়াছি,__আবার তখনি সসম্তরমে 
(মেঘের অভ্যন্তরে যাইয়া তোমাকে নুকাইতেও দেখিয়াছি; তোমার কি না 
(দেখিয়াছি”-তোমায় কৰে না দেখিয়াছি! তৌমুদ্রী নিশীয় যখন তোমার 
পূর্ণ প্রফুল্ল জগৎবিস্তুত গৌরব, শুভ্র স্থবিমল অনস্তোচ্ছসিত জ্যোতি-_আর 

দেজ্যোতি পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট - তখন তৌমার সেই. 
পূর্ণ সৌন্দর্য্যের, মোহকরী মাধুর্ের দিনে, বিলাদ-বৈভব সুখ সোহাগের 
দিনে তোমায় অবশ্যই তো দেখিয়াছিঃ-কিস্ত তারপর যে দিন তুমি নীরদ- 
জাল-জড়িত, তামস-কালিমাক্রীস্ত, শীত-শিশির-কুষ্ঠিত, মৃদু ও শ্লান*জ্যোতি, 

ব্ষাদিত ও বিমর্ষ-ভাবাপন,-সেদিনে, তোমার সেই ছুদ্ধিনেও তোমাকে 
নিরীক্ষণ করিতে ভূলি নাই । যখন তুমি তোমার সদর রৎ মহলে াধারণ 
দরবারৈ,_প্রকাশ্য দেওয়ান-আমে পূর্ণ-মজলিসে , বারছুয়ারী এজলামে 
বার দাও,তখনও তোমায় দেখিয়াছি ; আর যখন তুমি তোমার “খাস কামরায়'-_ 
প্রাইভেট চেম্বারে” বসিয়া হাস্য কৌতুক রংতামীসা' কর, আত্ম-চিস্তা বা 
পিরচষ্চা কর তখনও তোমার উপর দৃষ্টি চালাইয়াছি ৷ নিস্তব্ধ নীরব স্থযুণ্ধ 
নিশীথ সময়ে বাঁ নিশিদিবার জন্ধিস্থল প্রদোৌষ, কালে, তোমার প্রবেশ ও. 

স্থানের প্রারস্তে তোমার সহিত সাক্ষাৎ, করিয়াছি । আমার অনেক অবস্থা... | 

মি দেখিয়াছ--তোমারও অনেক: অবস্থা আমি দেখিয়াছি।. কিন্ত চাদ রা 

প্রতম! আমার পাপপুণ্যের সুদিন ছুর্দিনের প্রকৃত সাক
্ষী, আমার নির্জ নে... 

চিন্তার ' অবলধল, ৮০৮ হি ভাবনা যাতনার নিম পরিনক-
_ঙ্গি 4. 
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 অধুরতাপ্রসুলতা, কাস্তি-কমনীয়তা, যেখানেই স্বদৃশ্য ও. সৌনার্ঘের ক 

৪৩৪. . নবজীধন/ ॥. 
চাদ তোমায় এতকাঁল ধরিয়া দেধিতে্ি কিন্ত সাল হউক, 

নাই ? জগৎ সংসার পুরাণ হইয়া গেল,-আম্ি নিঞ্জের নিকট নিজে নি 

পুরাণ হইয়া' পড়িলাম, কাল যাহা দেখিলাম আজ তাহা পুরাতন, প্রাতে যাহা 

দেখিয়াছি রজনীতে তাহা নৃতনত বর্জিত । কিন্তু তুমি কি, যা ভাই থাকিতে? 
যাতাই বা কেমনে বলি? তুমি প্রতিদিন প্রতি মুহৃত্েই অভিনব) সম্যক্ 
প্রকারে নৃতন। এমনি নূতন, এতাদ্বশ অভিনব ষে এতকাল আজন্মকাল 

দেখিয়াও বোধ হইল না যে তোমায় কখনও দেখিয়াছি । চাদ! তুমিও পুরাণ 
হলে না, তোমায় দেখার ক্ষোভও মিটিল না। আকাজ্ষা অটুট রহিল; 
দৃষ্টি হারি মানিল, "জনম অবধি হম রূপ নেহারন্ু, নয়ন না তিরপিত ভেল | 
চাদ ! তোমার নিত্য নবযৌবন, নিত্য নবজীবন, নবভাব, নবরাগ। 

নিত্য নব সৌনরধ্য, অতুল প্রশর্্য | তোমাকে কত ভাবে কত রূপে, 
কত লোকে কত কাল হইতে দেখিয়া আসিতেছে, অনাদি অনন্ত কাল: 
হইতে অসংখ্য লোকে দেখিতেছে, ভাবিতেছে, আলোচনা করিতেছে, 

উচ্চকণ্ঠে সহজ মুখে তোমার স্বরূপের ব্যাখ্যা করিতেছে, সেবন্দর্য্ের 
ঘোষণা করিতেছে । যোগী ভোগী উভরেই তোমাকে সন্তোগকরে । পণ্ডিত 

মূর্খ, ধনী দরিদ্র, কবি অকবি, প্রেমিক অপ্রেমিক, রসিক অরপিক, বাঁলক বৃদ্ধ, . 
যুবা সকলেই ত তোমায় লইয়া ব্যস্ত | কে না'তোঁগার রূপে মুগ্ধ"? সৌন্দর্য ূ 

উন্নাত্ত? তোমায় দেখিয়। অকবি কবি হয়, অপ্রেমিক প্রেম গিখে। 
তোসার'এই কোমল কিরণ ম্পর্শে পাষাণ বিগলিত হইবে, জড় -জাগরিউ- 

হইয়াছে, বহুকালব্যাপী বিশুক্ষতায় রস সঞ্চারিত হুইক্কাছে । তি 
কঠিন তরল কর, জটিল সরল কর, পঙ্কিল স্থানেও প্রীতি ঢাপিয়া দাড়: 

অসার হৃদয় উত্তপ্ত করিয়া.তোল, তোমার এমনি মাধুর্য, এতই, সৌন্দর্য্য টা্ি।, 
সংসারে সৌন্দর্য্যের পরিমাঁণ তুমি । তোমারহী অনুপাতে, লোকে সৌন্দন 

ধ্ের তুলনা করে, তোষারই' তুলনায় ভৌঠিক সোন্দধ্যের. তারতম্য হয় 
_ তুমিইত সৌন্দর্য্য বিগ্াানের দারসত্তা। তুমি দার্শনিকের দর্শন; কির; 

সুচির অবলম্বন, ভাবুক প্রেমিকের, বুকতর1 ধন। কাব্য অলঙ্কার শতোমাবে 
লগা, বিজ্ঞান দর্শনে তুমি পরিব্যাপ্ত, তুমি সাহিত্যের সর্ধাগ্র ভাগ 1 সৌর 

7 বৈচিত্রের প্রধান উপকরণ তুমি।, যেখানে প্রণয়োচ্ছ1স, আমোদ, উদ, 

দে কাটি তুমি! তোমার গাই 
কালিদাদের:- কিক-এসেক্ গর 



্ লন মা 

টি ৮45০ প্গি৫ 
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অগরদ্ধ তুমি রোমিও জুলিযেটের ্রেমালাপ অত মধুর, অত সুগার, অত 

গা” অত প্রাপম্পর্শী করিয়া তুলিয়াছিলে। তুমিই লোরেঞ্জা জেদিকার 

কোমল প্রাণে কোমল জ্যোত্মা। ছুটাইয়াছ। সমগ্র সুকুমার সাহিত্যে 

“তোমার সৌন্দর্য্য প্রকাশ; যে সাহিত্যে তুমি নাই সে সাহিত্যই নহে। 

যেকাব্যে তুমি নাই সে কাব্যই নহে। জগতের যাবতীয় জা'তি--সভ্য 

অসভ্য, শিক্ষিত আশিক্ষিত,বন্য নগ্ন,অমার্জিত পশুভাবাপন্ন হইতে শত সংঘর্ষণ- 

সংস্কত অমার্জিত, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিধৌত, প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদ-সজ্জিত, 

সমাজ-বন্ধন-বিজড়িত, আধ্যাত্মিক উন্নত জাতি তোমার সৌন্দধ্য সম্ভোগ 

করিতেছে, ব্যয় করিতেছে, বিলাইতেছে, অনাদি অনস্তকাল হইতে তোমার 

সৌন্দর্যে ডণিয় সাঁতার দিতেছে, আর তাহা! লইয়া ফেলাইয়া ছড়াইয়। 

ব্যবহার করিতেছে। কিন্ত তবুত এ সৌন্দধ্য ফুরাইল না। তবুও এ সৌন্দর্য্য 

অক্ষুণ্ন, অটুট,অক্ষয়,পুর্ণ কাঁণে কাণ” অন্ুপম,অভিনব । তুমি পুরাতন পদার্থ২_ 

কত স্যষ্টি-শ্ফিতি-লয় নিঃশব্দে দেখিয়াছি; কত বিপ্লব বিপধ্যয়, উ্খান পতন 

দেখিক্কাছ ; কত সম্রাটের সাম্রাজ্যের, কত ইঞজ্জের ইন্দ্রত্বের প্রারস্ত ও শেষ 

দেখিষ্বাছ; তবুও--দৈনিক সংসারের সামগ্রী অনায়াসলন্ধ পুরাতন হইয়1ও 

__তবু নিত্য নবজীবন নব সৌন্দর্ধ্য-সমস্বিত | 
কিন্ত তুমি কি? তুমি কি তাহা জানি না,__জানিতে চাই না| তোমার 

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। আমি বুঝিতে পারি না। মূর্খ বৈজ্ঞানিক,উন্মাদ জ্যোতির্ববিদ 

বলে তোমার? জ্যোতি,নাই, তোমার ছ্যতি নাই ! . হরি হরি টাদে জেযাতি 

নাই! আগুনে উত্তাপ নাই ! জলে তারল্য নাহ ! বিজ্ঞান তোমাকে দূর 

হইতে নমস্কার । আমার যূর্খতাই অনন্তকাল ব্যাপী হউক ! ভাল এ যেনরম 

নরম, মধুর মধুর,আরাম--আবল্যের আকর, মিষ্ট মদিরামযী জ্যোৎকসা-তী 
যে শুভ্রলুত্সিপ্, সোহাগ-স্থুখ আর শান্তিতে ভরা--আনন্দোৎফুল্প, সমীর-দোছুল্য 
_-প্রীতি-বিস্ফারিত অনস্ত উচ্ছধদসিত আলোক জোত,প্রত্যেক অণু-পরমাপুকে 

স্থান করাইন্া করাইয়া ভাঁসাইয়া ভাসাইয়! লহর ভুলিয়া তরঙ্গে তরক্সে লাচি 
 তেছে, নাচিয়া নাচিয়। আধা ছড়াইতেছে আর প্রেমের ক্ষুধা বাড়ীইতেছে-__. 

উহা! কার ? এ: জ্যোতি, এ ছ্যতি, এ আলোকু কার? তুমি স্্দরশী, 
শু্-গপনালতৎপর) হদয়হীন, নির্মম বৈজ্ঞানিক--তুমি বলিলে ? ছা সর্ষের. 
ক্যালোক, -চাোর .নিজের- ৬ নাই, র্্ের জ্যোতি চন্জে পিয়া এ 
'জ্যোখম্বা কটাযাছে- 1. জানা! ১২ | 



৪৩৬... নবজীবন |. 
জ্যোতি চন্দ্রে পড়িয়া এই জ্যোৎগ্না ফুটাইয়াছে। কিন্তু ভাহাঁজে কফি? 
তাহাঁতে কি আমার টাদের অগৌরব না অধিকতর উচ্চতর গৌরব! প্র চধদ-_ 
মি মনোহর ঠাদ--উদার অতুল্য প্রেমময় চশীদ নিজের হাদয়ের সুধা দিয়া 

শঅমূল্য অস্থপম দেববাঞ্চিত সুধা দিয়া ভিজাইয়া ভিজাইয়! সেই খরতর রবি 
কিরণ ভীম মার্তগুজ অগ্নিময় উগ্র রশ্মি-রাশি এত কোমল এত মধুব করিয়া. 

ছেন; এই কমনীয় স্পৃহনীয় রমণীর প্রাণস্পর্শী জ্যোৎনায় পরিণত 
করিয়াছেন। ধন্য ধন্য হে .প্রেমাম্পদ! তোমার প্রণয়ের পরাক্রম-_ 
তোমার সৌন্দর্যের সোহাগ আর তোমার এ বিধুযুখের হাসিটুক্ু! 
'আজি সুর্যারশ্ি-শোধিত, মার্জিত, সৌন্দর্ধ্য-সমন্িত তোমারই সংস্পর্শে! 
তোমার মধুরতাঁর এত শঞ্ঞি!! যাক্ ও সকল বাঁজে কথা ষাকৃ; একটা 

গোপন কথা আছে আজ তোমার সনে কুমুদ বধু। তুমি থাক থাক থাক না, 
কোথা যাও বল দেখি হে? একদিন তোমার পুর্ণ বিকাশ, সারানিশি সহবাস 

কুমুদিনী কোলে, আর একদিন তাহাকে একটিবারও ন1 দেখ! দিয়], গভীর 

আঁধারের ভিতর ডবাইয়া রাখিয়া, কোথায় জানি না তুমি যাগ চলে। 

এ তোমার কেমন ভাব, কেমন ভালবাসা? প্রণয়ের এই কি রীতি হে? 

এই রীতিই বটে; এই বিরহ ভাব এই বিচ্ছেদ বহিই তো প্রণয়ের অস্তি, 

মজ্জা প্রাণ । যে প্রেমে বিরহ নই, বিচ্ছেদ নাই তাহা বিশুষ্ক না হইলেও 
বেগবিহীন, সরস হইলেও সংকীর্ণ । প্রেমের উদ্দারতা মধুরতা গভীরতা 

_শবিত্রত।-বিচ্ছেদে আর বিরহে । বিরহ প্রণয়ের কড়িকা ফুটাইয়া দেয়, 
প্রবাহ ছুটাইয়! দেয়, প্রণয়কে ভাদ্রের ভর গঙ্গায় পরিণত-করে। বিরহ 

অর্থে প্রণয়ের পুনরুদয় ও সঞ্চয়, বিনাশ বাক্ষয় নয়। বিরহে--বৈরাগ্য। 
বৈরাগ্যে-_প্রেম,প্রেমে-_ছগন্ৎ বঁধা। বলি চাঁদ! তুমি প্ররুতির প্রেম" বাড়াইবার 
জন্য”_আসক্তি উদ্দীপ্ত করিবার জন্য_.আকাজঙ্ষা অনুরাগ ঝালাইয়! নিপল 

করিবার জন্য মাঝে মাঝে পলাতক হও বটে? ত]1 পলাও তাতে ক্ষতি নাই, | 

কিন্ত ঘখন থাক, তখন অত চপলতা কেন? চাপপ্য 'কি তোমায় ছাড়িতে | 

নাই? চিরকালই কি তুমি চঞ্চল থাকিবে? আমি বলি চাদ তুমি এখন (একটু 

গভীর হও । ভোমার্ গাল্ভীধর্য দেখিতে আমার বড় ইচ্ছাকরে।: মনোকোঁহিন 

সৌন্দর্য্য স্রধ্য গাভীধ্য, দেখি, বড় সাধ।. আহা মিশ্র দি 
যদি আর. একটু গম্ভীর হইতে ইটা (কথা প্রাণ খুলিয়া জুধাহীতাম |, 
আুধাইব হ্ধাইব মনে করি, তোমীর ভাব দেখিয়া ভয়ে লুকাইযা রাখি য়ে 



চন্দ্রালোকে। এ 8৩৭, 

ব্যথ্ হৃদয়ের নীচের তলায় । কেমনে বলিব 'কেমনে সুধাইব, চাদ! 
তোমার যে হাসি। তোমার মুখভরা হাসি,-আমার বুকভর1 বিষাদ । 
তোমায় আমায় আর কেমনে মিলিবে চক্দ্রম। * তোমার সহিত আমার আর 
বনিবে না। আমার জীবন পুরাতন হইয়াছে । তোমার হাল্কা হাঁসির 

সহিত আমার হৃদয়ের আর সাদৃশ্য নাই । আমার হৃদয় ভারি । ভারি 
'হবল্কায় মিশে না! । তবুও যে তোমায় ভালবাসি সে কেবল অভ্যাসের দোষে 
আর বোধ হয় 'ভ্রান্তির ছলনায়”। কিন্ত দেখ চাদ! তোমারও তে হাস 
বৃদ্ধি আছে; উদয় ক্ষয় আছে,-_সঞ্চার ব্যভিচার উভয়ই আছে। আঁমি 

মনুষ্য সম্তান আমারও এ সকল আছে । কিন্তু সে আর এক প্রকার ৷ আমার 
ক্ষয়ের পর সঞ্চয় নাই--আমাতে সঞ্চার সংকীর্ণ, ব্যভিচার পদে পদে। 

আমার আসক্তি আছে, শক্তি নাই; সংশয় আছে, অভ্যুদয় নাই । আমার জ্ঞান 
কার্ধ্য হইতে অন্তর । আমার ভ্রান্তি পদে পদে, শাস্তি সন্ধানেরও অতীত । 

তবে কি বাসনানলে পুড়িয়া মরিবাঁর জন্যই মনুষ্য জন্ম!!! | 
ভুমি হাসিয়া হাসিয়। যাহা বলিতেছ তাহা আধি শুনিতে পাইতেছি কিন্তু 

বুঝিতে পারিতেছি না । তুমি বলিতেছ-__“সাধের মনুষ্য জন্মে কি নাআছে, 
মানুষ অতুল শ্বর্ধযান্থিত হইয়াঁও আর্তনাদ করে কেন ?” আমি এ কথা আনেক 

বার শুনিয়াছি, এখনও চাদ তোমার এ টাদমুখে শুনিতে পাইতেছি। কিন্ত 
এ কথা কখনও বুঝিতে পারি নাই এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। “সাধের 
মনুষ্য জন্ম” | সাধেরই' বটে | কিন্তু প্রমাদ যে পদে পদে! প্রমাদ-পারাবার 
পার হুইবার উপায় কই? “মানুষ অতুল খশ্থর্ধ্যাস্বিত' । “অতুল” হউক না 
হউক, 'ধশ্বর্ধ্যান্িত' তাহাতে জন্দেহ নাই । মানুষের হৃদয় মন প্রকৃত পশ্ব্ঘ্য 
বটে । "কিন্তু পরশ্বর্ষ্যের উপর আঘাত অসংখ্য। কয়টা মান্গষ আঘাতের পর 
আঘাত খাই! হৃদয় মন বাঁচাইয়। রাখিতে পারিয়ণছে ? কয়.জনে পারিয়াছে 
জানি না কিন্ত আমি তপারি নাই । আমার মন বিপনন, হৃদয় অবসন্ন-_ 
জীবনের মুল ছিন্ন ভিন্ন। চন্দ্র প্রিয়তম! তুমি, এমন তর মানুষের ব্যথার 
ব্যথী হইতে পার কি বোধ হয় পার না। নহিলে এখনও হাসিতেছ 
কেন? গ * 2 কি বলিলে? পনুভন চক্ষে এই পৃথিবী দেখিতে 

হইবে %? নৃতন চক্ষে এ ধরাধাম দেখিব তাত আমি পারি না। চক্ষে থে সার 
জ্যোতি নাই ।.. য়ে একধার আছে তাহা দুষিত, কনুষিভ.। । সেই. পুরাতন. 
ষ্টি কেমনে নূতন, কনিব।, | সেই. স্থানেশমেই স্মৃতি, মই? সংঙার, সেই 



, আঁনিণ এ যে সব পুরাতন । “এ পুরাতন নূতন ছইয়ে কিসে ?. এয, 
ক্ষেত্র উর্বর করিবে কে? এ অপরিষ্কার, অণ্ুচি, পতিত, পুতিগ্ময় গ্াণ 
শীভি-সপিলে বিধৌত করিবে কে? ইহা যে স্পর্শেরও অধোগ্য--৫রু উহা 
স্পর্শ করিবে? পক্ষিল শত ছিপ্র যৃন্ময় অশুদ্ধ আধারে. কে স্বর্গীয় ধা 

ঢালিতে প্রস্তত ? ভগ্ন, চিরক্ষগ্ণ। বিশু, বিকারপগ্রস্ত' দেহে নবজীক্ন 
'সধগর্িত হওয়া "সম্ভব নহে। কে. এ হুর্ঘউন ঘটাইতে সমর্থ৭ "এ হৃদ 

বিকার, মানসিক অস্বাস্থ্য দূর হইবে কি কখন % এ জীবনে, যে স্উষধে 
ষে'আব হাওয়ায়, এ ব্যাধি মুক্ত হওয়ার সংরাদ' শুনিত্বাছি-_সেপ্উষধ”'সে 
আব হাওয়া পাপীর আঁখত্তাতীত ॥ পাপীর যদিও আমভানীন, হয় সংশম্মীর 

করথনও লয় । পাপী তবু পর্দে'আছে, সংশয়ী ছুয়ের টনি । 'সংশয়ী পাপীরও 

অধম--স্বণিতেরও 'ঘুশিত | 
স্বর্গের গুধধ আমা কে অনিতা! দিষে? পক্িল, রতি নরক 

গহুবরে স্বাস্থ্যকর গিরি-সমীর কিরূপে প্রবেশ করিবে ! হু! অদৃষ্ট ! - একবার 
-স্বদি সেই অদৃষ্টত ক ডাকিতেওপারিভাম ! শুনিগ়াছি খিনি অনাদি “অনস্ত- 

দেব, 'সর্ববশক্তিমন়্, সর্মন্গলময়_-যদি একটিবার তাহাকেনডাকিতেও 'পারি- 
তা! ককিস্ত সে অধিকার লাই। সংশয়ীর ভাক্ষিবার 'অধি কার দলাই । 
শ্ডাঁবিবার অধিকার নাই ! সেস্ব্গেষ দেবতার নাম উদ্পারণ করিতে ওখ্আস- 
মর্থ । এ পবিজ সাত্বলাময়'অধিকার তাহাকে কে দিবে! ভুমি বলিতেছ 
এআবার একটা অধিকার কি! ইহা তো সকলেরই 'আছে--ডাঁকানা 
স্ঈশ্বরকে ?' কিন্ত আমি: 'জিজ্ঞাসা-'করি কেমন “করিয়া ভাক্ষির? তেসন 
স্ভাকা তো ডাকিয়াছি । লারাযণ,শ্রীমধুশদন-_-ধহুবার উচ্চাপ্গণ 'রূদরিক্লাছি গক্থমও, 

ক্করিক়্া থাকি ।: কিস্তৃকৈ কিছুই তো হইল না। 'পাঁপ:প্রাশ “পাপে: ভূবিয়া 
কহিল নক্ষজীবন 'আিল না, হৃদয়ভার ঘুচিল' না। স্বার্থে, সন্দোছে। 

_মীচতায়, হীনতায় ?' ব্যভিচায়ে, 'বিকারে; সেই একই রূপ রহিল ॥ -::... 
 স্অধিকাঁরে অনবিকার | জার্গরণে নিদ্রা--“চেতনে 'অচেতল স্টার রি 

স্ৃত্যু 1 কি ভয়ানক ব্যাধি! চিকিৎসক ডাঁকিব ? ডাক্ষার সাডাক1। ?গঙগের 
'ঈহিত 'বচনের মিল “হয় না । - 'বাঁসনার সহিত "ভাবনার. র্য হক্গলা ॥. 
মলিন হৃদয়ের" অগ্রি-সংঙ্কার, প্রয়োজন । ' অগ্ি ভিন্ন ' এত অলা উঠিবেধ্কা |: 
কিন্ত আগুশ- নাই । যাহা: আছে তাহা পাপারি--মনক্াসি 1 এজাঞ্খনে 
-কেবল'পোঁক্ষায়, পরিষ্কার ক্ষরে না এ অনল নিবাইতে: ভুহানল ভিপি আদ্য 



চক্রালোকে 1 ৪৩৯. 

প্রয়প্মিভ নাই 1 তূষানল কিরূপে করে জানি না? রবে শরীরের নির্ধাতনে 

দি মনের ব্যাধি ঘুচে, হে. সর্বীত্তর্যামী সর্ধনিয়ন্তা! সে অধিকার এই: 

নিশীথকালে পাপী তোমার নিকট যান! করিতেছে । 

চক্র! ধীরে ধীরে তোমার সময় আজিকার মন শেষ হয়া আসিল। 

আলো নিবাইয়া' এখনি তুমি প্রস্থান করিবে প্রকৃতির. হাস্য বদন এখনি নিশীথ 

তমসাবৃত হইবে | এ সার এখনি ঘোর আধারে ড.বিবে। ডুবিবে ভ.বুক। 

পীড়িত প্রাণ আঁধারের অভ্যন্তরে ড,বাইয়া রাখি। ড বাইয়া লাথি কিন্ত 
ঢাকিতে পারিব না । আঁধারে ত ধার-হদয' ঢাঁকে না। নদ নদী পাহাড় পর্বত 

ঢাঁকে- স্কাবর জঙ্গম আধারে ঢাকে। কেবল মনোমালিন্য ঢাকে না । 

তধে দিবার আলোক অপেক্ষা নিশীখ অশ্ধারের টিন মনের যেন; 

কথঞ্চিৎ সহানুভূতি আছে । 
অহে। দিবার আলোক! উহা! বড়হী তীর পদার্থ, ছুর্বলের দাঁরুণ 

যাতনণ দায়ক্ষ । ছুঃখী)' দরিদ্র» হতভাগ্য, _আশা-প্রবঞ্চিত, প্রতঠাথ্যাত-_ 

তীক্ষ লংসারাহ্ুশ-ব্যথিত--ইহারা, সকলেই দিবালোক ডরায়। উহা যেমন 
প্রচণ্ড; তেমর্নি নৃশংস আর তেমনই রুল্ম। আমি উহার মধ্যে মানুষের 

অমানুষত্ব, হৃদয়-হীনত্ব দেখিতে পাই-_সংসারের মন্মভেদী 'সমর-বাজন। 
শুনিতে পাই। সে বাজনায়' আমার শরীর লোমাঞ্চিত হয়, রক্ককুত্তে রক্ক 

শুকাইয়া যায়। আর দ্িবালোকের আত্যস্তরিক শক্তির তে। কথাই নাই । সে. 
শক্তিকি সহ করা! ধারণ কর! ত দুরের কথা,তাহার সম্মুখীন হইতেও আমি অঙ্- . 

মর্থ। আমিহুরঘ্যরশ্মির তীব্রত। সহিডে-পারি-না' ভাই চাদ তোমার কোমলতর 
কিরণটিকে আরও ভালবাঁমি। ইহার তলায়. বসিয়। একটু প্লিরাইতে আসি। 
কিস্ততুধি জিরাইতে দাও 'ন) পাগল করিম্বা তুল । তোমার আলোক ওতে 
নামিয়া ডুব দিলে মাস্ুষ যাঁথার্থ ই উন্মাদ হয় নইলে প্রেহেলিক1 আর. 
প্রলাপ বকিতে কেন? তোমার আলোকের মাঁদকিতায় উন্মাদ: হই--কাঁথেই 

তোমায় দেখিতে পাই লা. ভোমার প্রকৃত সত্তা বুঝিন্তে-।পারি না।. উন্মাদ. 

কি বুঝিবে সুধারুস্থাদ ॥. তাই বলি, চাদ তোষায় দেখা, হইল না. আজন্ম” 

কাল দিয়া. দেখা, হইল না দেখা হইল না. গুধান,. হইল না... 
যে অনস্ত সৌন্দর্স্যেরকণামাত্র. পাইয়া, ভুমি. মর. বাহার, ছ্থের ড়: 
নক-মাত্র” তি, বাহার - ক্ষণিক-.লীলা “তোমার -এভ. -লাবখ্যের .. হেতু 
তাহাগ চরথা। অধান-হইং 1.1. তিনি জে তিন কেমন, জিন কোা, রা 



88০. ... মবজীবন 1. 

| তোমায় জিজ্ঞাসা করা হুইল না। শুনিয়াছি এসব তত্ব স্বর্গের হিশ্চিত 
বাদ তোমার বক্ষে লেখা আছে। কিন্ত হায় তুমি অনৃষ্ট_ 

অপ্ঠিত রহিলে। পাপচক্ষু তোমায় পাঠ করিতে পারিল না। তোমার 
উপর অনেক অক্ষর অক্কিত রহিয়াছে দেখিতেছি বটে, কিন্ত আমার যে 
 ঘর্ণপরিচয় হয় নাই। আমি কেমনে উহা পড়িব। আমার কাছে: ও 

সকলই অস্পষ্ট । দেবতা তোমার পায়ে ধরি, . আমায় অক্ষর চিনাইয়া, 
দাও, একটিবার বৈকুগ্ধধামের সংবাদ পড়িয়া! দেখি । চন্দ্র! আমার চোখ 

ফুটাইয়া দাও তোমার জ্যোতি আধারে একটিবার জগৎপিতার, চরণ 

কমল সন্দর্শন করি । হায়! এমন দিন কি হবে,ষবে তোমার বক্ষে লিখিত 
প্রত্যেক অক্ষর পাঠ করিতে শিখিব- তোমার রশ্মির রেখায় রেখায় অনাদি 

অনস্তদেব বিশ্ব ব্রহ্মা পতির আবির্ভাব অন্ধুভব করিতে পারিব! আহা! পাঁত- 
কীর কি নবজীবন সম্ভব ? মরি মরি টাদ ! তুমি নিঃশব্দে বলিতেছ “এখনই 

এই মুহূর্তেই সম্ভব, যদি সে চায় ।” . স্ধাকর! তোমার এই ইঙ্গিত বড়ই 

আশাগ্রদ। বুঝি ন। বুঝি তোমার রং ইঙ্গিতে ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের সঙ্গীত 

শুনিলাম। আশীর্বাদ কর, ইহা-_পাপী পুণ্যবান-_বিশ্বাপী সংশয়ী উভয়েরই 
প্রাণে যেন অহরহ প্রতিধ্বনিত হর | রি 

ভালবরাস। । 

ভালবাস! একটি মহাষজ্ঞ। এ.জ্ঞের আহৃতি স্বার্থ, দক্ষিণা আত্মদান, $. 

স্বার্থভাগে ভালবাসার আঁধস্ত, আত্মদানে তাহার পুর্ণ বিকাশ। যিনি: 

ভালবাসিতে পারেন তিনি ষথার্থ ভাবুক, তিনি যথার্থ প্রেমিক? তাহার গুপের 
ি সীমা নাই, তিনি জগতে অতুল্য। তুমি যদি ভালবাসিতে চাও, তবে অগ্রে.. 

- আপনার স্বার্থ বলিদান দাও। আপনার পৃথগস্তিত্ব ভুলিয়া যাও, 'অনোর 

অস্তিত্বে (নিজের অস্তিত্ব, মিশাটয়া দাও, আপনার বলিতে যাহা না রি 

রর | সর্ব অন্যের হাতে আনিয়া দাও--পরকে তোমার আপনার করিব লও |. 
০  লাধারপত, দেখিতে পাওয়া য় যে, কোন কাছ করিতে হইলে লোকে: 

.- আগ্রপশ্চা্থ, ১ ভাবিয়া চিত্ত! হাতে হাত দেয়। আগের দিকে: এরটি গাঁ, 



ভালবাসা । 8৪৯. 

বাড়াইন্ুত হইলে শরীরের সমস্ত ভারটুকু অপর পায়ের উপর রায়! ফ্রমে 
ক্রমে নিক্ষিপ্ত পদের উপর ভার সধশলন করিয়া থাকে । পিচ্ছিল ভূমিতে 

চলিতে হইলে অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে 
থাকে, প্রত্যেক পায়ের পাঁচ পাচ অঙ্গুলি তিল পরিমিত স্থানের পরীক্ষায় 

নিয়োজিত হয়। কিন্ত ভালবাসিতে হইলে 'ওরূপ করিলে চলে না-_ভালবাস! 
সন্দিপ্ধ মনের কর্ম নয়। সন্দিপ্চেতা লোকে কখন ভালবাসিতে পারে না । 
কারণ তাহার মন বিশ্বাস করিতে শিখে নাই। একটি সামান্য বস্তও সে 

কাহাকেও দিতে চার না। কোন কারণে কাহাকেও কিছু দিতে হইলে ৰা 

কাহারে। উপর কোনও বিষয়ের ভারার্পণ করিতে হইলে সে সর্বদাই ইতস্তত 

করিতে থাকে, সে ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ দোলায় ছুলিতে ছুলিতে মনে কতই 

অশীস্তি কতই গ্লানি না অন্থভব করে। অতি অকিঞ্চিংকর বস্তুর সন্বন্ধে 
যাহার মনের.গতি এরূপ, সে কেমন করিয়া আপনার মনপ্রাণ অন্যের হস্তে 

সমর্পণ করিবে ? কেমন করিয়া সে আপনার অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বে লীন 
করিয়া হরিহররূপে একাত্ম হইতে পারিবে? আর কেমন করিয়াই বা সে 

ভালবাসার চরম সীমায় উঠিয়া আকণ্পূর্ণ্বরে “একমেবাছিতীয়ম্” এই 

মহান সত্য উচ্চারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে পারিবে? তাই 

মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেন £--“বিন! প্রেমসে না মিলে নন্দলাল!” । 

ফাহাদের মন সর্বদা সন্দেহপূর্ণ,তাহাদের ভাগ্যে যেমন ভালৰাসা ঘটে না, 
সেইরূপ আবার ধাহারা বিচারক-_ধাহারা বিচার বিতণ্ডা করিয়া আবর্জন। 
হইতে বাছিদ্! গুছিয়া খাটি মাল পাইবার জন্য মাঙ্জিত এবং শাণিত বুদ্ধির 
চালনা করিয়া থাকেন__তীহারাঁও তালবাঁসার মধুর স্বর্গীয় ভাব অনুভব 
করিতে পাঁরেন না। অনুভব ত দূরের কথা, কখন কল্পনাতেও অশাকিতে 
পারেন না। সন্দেহ, বিচার বা তর্কের অবশান্তাবী ফল--জ্ঞান।. অর্থাৎ | 

অনুসন্ধান পরায়ণ ব্যক্তি সহঙ্গেই: ্ঞানার্জন করিতে পারেন কিন্তু তাহার পক্ষে : 
ভালবাসা তত সহজ প্রাপ্য নহে। জ্ঞানের গতির স্থানে স্থানে বিরাম আছে: 

কিন্ত ভালবাসার বিরাম নাই-উহা অবিশ্রাম শ্রোতৌবহ নদীর: ন্যায়. 

একটানে চলিয়াছে। যেখানে উহার গতির বিরাম সেই খানেই এক অসীম. 
অনন্ত মহালমুদ্র। দেই খানেই এই প্রকাণ্ড বরন্ধা্ড একাকার-_লঘুণরু 
ভেদ নাই, আত্মপর ভেদ নাহি, পাপপুণ্য, সথখছুখে, তুমি আমি, ্ রাঙ্গণ শূদ্র | 

কিছুরই ভেদে ন নাই_স্বই একভাবে ভাব সেখানে € প্রেম নই কারাগার. 
চনে ছা ১ 



&৪২ ্ নবজীবন.. 

[ সেখানে ভালবাসার 'ছড়াছড়ি। স্তুমি জ্ঞানী হইয়া ভালবাসতে সা, বহু 
বিলম্বে তোমার সিদ্ধি হইবে |: কিন্তু প্রকৃতিগত ভালবাসা বৃত্তির “গতির বাঁধা 
নাজন্মাইয়া যদি উহার পশ্চানবর্ভী হও, তবে দেখিবে, অবিলম্বে তোমার মন. 
স্কাম পূর্ণ হইবে । কারণ, কাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহ! শিক্ষা করিবার 
জন্য জ্ঞানের সাহায্য লইতে হয় ন! ব! বিচার বিতণ্ড করিতে: হয় না, মন 
আপনিই তাহার মীমাৎস। করিয়া লয়-_-মন ভালবাসার পাঁত্রকে ভাল করিয়া 
চিনে। তাই কবিগুরু কপিদাস বলিয়াছেন £--"মনোহি জন্মাস্তর 

ভালবাসার কাছে জাতিভেদ নাই, স্রন্দর কুৎসিত ভেদ নাই, শত্রু মিত্র 
গ্ররকই কথ1। তাই শক্রপক্ষীয় হইয়া রোমিও জুলিয়েটকে ভালবাদিতে 

পারিয়ছিলেন। যদি ভালবাসার ভেদাভেদ জ্ঞান থাকিত, -তাহাহইলে 
উহাকে স্বর্গীয় ন] বলিয়া পার্থিব বলির ডাকিতাম, 'অমরাবতীর সিংহাসন 
হইতে নামাইয়া মরতের সিংভাসনে ব্সাইতাম ! ভালবাসা অপার্থিব ধন । 

তাই বলিয়া উহার ব্যাপ্তি ব্রন্মাও জড়িয়া, ক্ষদ্রাপারে উহার থাকা চলে না। 

যেখানে উহার পূর্ণ বিকাশ সেই খানেই উহা! উলিয়া উঠে, সেই খানেই 

উহার তরঙ্গ উচ্ছণাস__সে উচ্ছাস কেহ দেখিতে পায় না, কারণ তাহার 
আন্ফালন নাই ;) সে উচ্চ শস কেহ পুঁঝিতে পারে ন1. কারণ তাহা অতি 

গভীর। ভালবাসা সেখানে স্পন্দহীন, নিস্তব্ধ, নিরুভ্তর । সময়ে সময়ে 
উহা ষেএক আধটু প্রকটিত হইক্লাথাকে সে “কবল বাধুর আন্দোলনে 
তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রের ন্যায় । সত্য বটে দেখিলাম সমুদ্রে ভর উঠিল, 

বন ঘন গভীর গর্জনে, তরঙ্গের পুনঃ পুনঃ ঘাত প্রাতিখাতে সমুদ্র আলো- 

ডিত /হইল, ঘূর্ণণ বায়ুর, আবর্তন বিবন্ভনে আকাশ বিক্ষোন্ডিত হ্হীল, 

সুহ্র্তের মধ্যে বিস্তীর্ণ জলরাশি ভেগাময় হইয়া উঠিল। কিন্তু যে 

মহাশক্তি জলনিধির অন্তর হইতে অন্তরতম প্রদেশ ব্যাপিয়া প্রবাহিত 

হইছে, তাহার আমি কি বুঝিলাস ?--বুঝিলাম কেবলমাত্র সেই মহাশক্তির 

বেগবলের আধিক্য বশতঈ সমুদ্রের এই ভাবান্তর । সে শক্তির স্বর কি, 

কাহার সাধ্য বলিতে পারে, কার সাধ্য সে শক্তির পরিমাণ করে_-সে লতি, 

যন্্যের অজয়, সে শক্তি অপ্রগেক্ |. উরি 

তাই বলিতেছি, প্রক্কত ভালবাসার পরিমাণ কেহ কখন রি “পারে 
নাহি, কেহ কখন পারিবে না। উহার স্বরূপ কি, মাজ পধ্যস্ত কেহ. জানে 
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না, কখন জানিতেও পারিবে না) কারণ উীহার মুড অনেক। সম্তানের, প্রতি 

মাতার*ভালবাস। ন্নেহরূপে এবং মাতার প্রতি সন্তানের ভালবাসা. ভক্তিরূপে 
প্রকাশিত। এইরূপে দেখিবে ভালবাসা কখন্ন উদ্ধগামী, কখন নিয়গামী 
কখন ব1 সমতল ক্ষেত্রে বিরাজিত। উহা! এক হইয়াও বনু এবং বনু হুইয়াও 
স্বরূপত এক । সেই পূর্ণানন্দ পূর্ণপ্রেম পরত্রন্দের প্রক্কতি.বলিয়াই- ভালবাসা 
স্বগঁয়। তাহ জগতে উহার এত আদর, এত সম্মান । যোগী ধ্যানে থে 

বস্তর দেখা পায় না, তব্বদর্শী বাহার তত্ব খ জিয়া পার না, যে পদ পাঈবার 
জন্য ভগবাঁন্ পিনাকপাণি দিগন্ধর বেশে "ভন্ম মাখিয়া শ্মশানবাসী, সেই 
ষোগীন্দ্র বাঞ্ছিত পরম পদে ঘাহার উদ্ভব, সে ভালবাসার তত্ব তুমি আমি 
কিবুঝিব? সে তত্ব অতি গুহা, তাহার স্বরূপ যে দিন বুঝিবে, মানব ! সে 

দিন তৃমি আর মাঁনব থাকিবে না, সেদিন তোমার মোক্ষ, সেই দিন তুমি 

নির্বাণ মুক্তি পাইবে, সেইদিন তুমি পরব্রঙ্গে লীন হইয়া এক হুইবে। 

কতকগুলি জিনিস আছে তাহাদের স্দকে দরদাম কর চলে কিন্ত আর 

কতকগুলির সম্বন্ধে গুরূপ দরকর| চলে না । শাক মাছের একবারের স্থানে দশ 

বারদর কর! চলে এবং উচিত মুল্যের কম হইলেও বিক্রেতা তাহাঁতেই 

জিনিস ছাড়িতে পারে । কিন্তু হীরা হরৎ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্তর জন্য 

সওদাগরের সঙ্ষে ওভাবে দরকর! চলে না। যদ্দি কেহ করে, তবে: নিশ্চয় 

বুঝিবে তাহার হীরা কেনা কন্ম নয় । সেইরূপ ষাহারা ভালবাসার 

দর করেন, টাকা কড়ির মত উহাকে বিনিময্বের বন্ত. মনে করেন, 
তাহাদের প্রতি নিশ্চয়ই কুগ্রহের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহাদের ভাগ্যে 
ভালবাঁপা জুটিবে না । ভালবাসার দর নাই--যদি থাকে ত চিরকালই বী্যাই 
আছে, তুহার.কথন কমিবেশী হয় নাভালবাদা অমূল্য । যদি ভালবাসার 

মধুময় ভাব অনুভব করিতে চাঁও ত উত্ার বিনিময়ে কীনা পাইবার রত্যানা 
করিও না। র 

যদি হৃদয় থাকে তবে বুবিতে কে এই সামান্য গানটতে ও ভালবাসার ূ 
মহিমাময় দেবভাঁব কেমন প্রতিবিথিত রহিয়াছে । গানটি আই £-: 7. 

“ভালবামিবে বলে ভালবাসিনে,.. 
আমার স্বভীব এই তোমা বই আর জানিনে 

তুমি ধাহাকে ভালবাস, স্ঠাহার জন্য তোমার ঘরের ছয়ার যেন নস ক... 
খোলা থাংক। ভোমার, সৌদাগ্যবপত, যদি কখন, (তিনি । তার মী 
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আইসেন, তবে ভাহাকে তোঁমার অন্দর মহলে লই যাও । তোমার বাড়ীর 
প্রত্যেক কক্ষ একেকটি করিয়া তাহাকে দেখাও । অনেক যত্ব ও পরিশ্রমে 
তুমি যে যেখর সাঞ্জাইয়া রাখিয়া ; যেখানে ভাল ভাল অলঙ্কার, বহুমূল্য 
প্রস্তর অহর্নিশ ধক্ ধক্ করিয়! জলিত্েছে, সেই সেই ঘরে তাহাকে লইয়া 
যাও। আর তোমার যেগুলি একেবারে অন্ধকার, যেখানে কখনও 

সন্ধ্যার প্রদীপ জলে নাই, বহুকাল রুদ্ধ থাকাম্স যাহার মধ্যে প্রভাতের : 
নির্মল বায়ু প্রবেশ পথ পায় নাই সুতরাং যাহার গন্ধ নকার জনক, সে ঘর 

গুলিও যেন তাহাকে দেখাইতে 'ভুলিও না, বা! তাহাকে তথায় লইয়া যাইতে 
সঙ্কুচিত হইও না । অম্লান বদনে তীহাঁকে তোমার আস্তাকুড়ের পচা 
নর্দমাটিও দেখাইবে। তোমার যে যে বাগানে জুই, চামালী, বেলী, মল্লিকা, 
মালতী প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্প সর্বদাই প্রস্ষ টিত থাকে, গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত 

হয়, যেখানে শুক, শার, ময়না, দোয়েল, কোকিল প্রভৃতি সুক পক্ষী 

নানারাগে গান গাহিতেছে সেখানে তাহাকে লইয়া যাও। আর তোমার 
খিরকীর নিকটে যে বাগান আছে, যেখানে শুধুই শেয়াকুলের কীট পথ 
আগ্লাইয়া ঝৌপ বীধিয়া রহিয়াছে, যেখানে -শিমুল বই আর ফুল নাই, 
যে স্থান কেবল কাক, শকুনী, গৃধিনী প্রভৃতি বিকটরবকারী পক্ষীর কক শি 

শব্দে শব্দায়মান, যেখানে প্রভাতের মলয় বায়ু কখন পথহারা হইয়াও বহে 
না, সেখানেও তাহাকে লইয়া যাও-_-লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইবার কিছুমাত্র 
আবশ্যক নাই। .ষদি তুমি এরূপ করিতে ব্াঙ্গী না হও, তবে তোমার ও 
পৌশাকী ভালবাসায় আর কান্গ নাই । এ কথাটা] ষেন স্মরণ থাকে যে,আওতায় 
কখন গাছ বাড়ে না, শীস্রই কুড়াইয়। যাঁয় । ফল ত ধরেই না, যদি ধরে ত 

মিষ্ট হু না, পাকিতে না পাকিতে পোকা লাগে_ পোকা ঠা 
ক্মধঃপাতে যায় | র | 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ্ার্থত্যাগ বা ত্যাগশ্বীকারে ভালবাসার, 
আরম্ভ । বিনি-ত্যাঞ্গে ভীত, ভালবাসা পাইবার জন্য তিনি যেন ভুলেও. 
কখন ইচ্ছা! না করেন, প্রয়াস ন! পান। কারণ তাহার বত্ত নিশ্কল হুইবে। 
পরিশ্রম পণ্ড হইবে, তিনি স্বাবত অসিদ্ধ । ভালবাসার .ষাহা মলম, | 

সেই নি, বলিলে আমরা কি বুঝি, এক্ষণে হারই, বালোটিন1 

কোন সাধ্য সাধনার জন্য: আমার খাহা সত যাহাকে, কারী 
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স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি, যাহাতে আমার ম্নে সুখের সঞ্চার করিয়া 

দেয়, *সকাতরে এরূপ বস্তর পরিবর্নের নাম আত্মত্যাগ বাঁ ত্যাগম্বীকার। 

উদ্বাহ সুত্রে আবদ্ধ হইয! লোকে যেমন সহঙ্েই ইহ শিক্ষা করিতে পারে, 
এমন আর কিছুতেই পারে না। আমাদের বিবেচনায় বিবাহ প্রথার মূলে 

একটি অতি গভীর অর্থ নিহিত আছে। সে অর্থ নকলে বুঝিতে পারে না, 

না পারিলেও কিন্তু সংসারের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, জানিয়াই হউক 

আর না জানিয়াই হউক সকলেই ৫দেই তন্বান্ুষায়ী কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয় । 

বিধাহ বন্ধনে বাধা পড়িয়া! লোকে জগৎকে স্ভালবাদিতে শিখে এবৎ আত্ম- 
সুখে জলাগুলি দিয়া অন্যের স্থখের জন্য লালায়িত হয়। যদি বিবাহ-বন্ধন 

না থাকিত তাহা! হইলে সংসার চলিত কিন! সন্দেহের কথা । অন্য প্রকারে 
স্যষ্টি রক্ষিত হইতে পারিত বটে কিন্ত জগতে সমাজ থাকিত না! । আত্মবিস- 

জন ব্রতে কেহুই দীক্ষিত হইতে পারিত না। সকলই ভাঙ্গা! ভাঙ্গা, ছাড়। 
ছাড়া বোধ হইত । প্রথমত ধর তুমি বিবাহ করিলে_-মন্য এক অপরিচিত 

রমণীর সহিত সঙ্গত হইলে । ইহাতে বুঝায় কি, ন1 তুমি সংসাপ্রের একটিকে 
আপনার করিলে । পরে তোমার সন্তান হইল-_তুমি এবার আর দশটিকে 

আপনার করিয়া লইলে । অভ্যান্ুসর বর্ধমান গুণে সমগ্র জগৎ তোমার 

আপনার হইল, অন্যের সহিত তোমার বাধ্যবাধকতা সন্বন্ধ স্থাপিত হইল । 
তুমি যে একটি ক্ষত্র পরিবার স্থষ্টি করিয়াছ,তোমার সেই পরিবার এক্ষণে মানব 

সমাজরূপ বিরাট পরিবারের অঙ্গীভূত হইল.। তুমি এক্ষণে অসংখ্য বন্ধনে 

আবদ্ধ হইলে,ঘরে বাহিরে কতকগুলি শক্তিদ্বারা চালিত হইতে লাগিলে অর্থাৎ 

তুমি অন্যের অর্ধীন হইলে, সমাজের অনুগত্ত ভৃত্য হইলে । এখন কেবল 

তোমার নিজের সুখ দেখিলে চলিবে না। আর দশজনের সুখের প্রতি 
তোমার এখন দৃষ্টি রাখা চাই । তুমি মাথার ঘ]ম পায়ে ফেলিয়া উপার্জন 
করিবে এবং দশজনকে আগে খাওয়াইয়া তবে খাইতে পাইবে_-এক কথাক্ক 

বলিতে গেলে, তোমাকে এখন ত্যাগস্বীকার অভ্যাস করিতে হইবে।  এই- 

রূপে যখন দেখিবে অভ্যাসে সিদ্ধ হইগ্লাছ, তখনই বুঝিবে তোমার জৎসারে 
ভালবাসা অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিয়াছে, তোমার সংসার সোনার সংসার 
হইয়াছে।, অতএব: ভালবাসাই সংসারের বন্ধন, সমাজের সলমন, এবং, 
টি বীজ |. | 8 



পুজার কুসুম ॥ 
বেঙ্গের বিধকা) 

কেমন মধুক্র শোঁভে একাকী, বিজনে, 
মানব অস্প্ট পুত তৌন্দর্ধয কিরণে । 

গরিমা মাধুরী ছায়া, " উজলিত শুভ্র কাযা, 
চক্ড্রিকা হাপিয়! তাহে সুগন্ধ বিভতরে, 
হাসিছে অতুল রূপ আপনার ভরে । 

মধুর সুন্দর বাসে বল্পরী পলব পাশে, 

দেখ দেখি ফুল ফুল ললনার মুখ, 

অকাতরে১শোভা করে, নাহি চাক স্থথ । 

কেন রে মানব ! ফুল ফুটিতে না দিবে % 

৫কইঅন্গ: কো রক তুলে, খেজিবে রে এ ফুল, 
আনে অকোমল করে কমল ছি'ডিবে 

শ্বর্গশোভা পাপস্পর্শে পঙ্ষিল করিবে ? 

প্র শাদা ফুল বনে শোভিছে সুন্দর, 

দুরেতে বিহঙ্গ ডাকে, এক ফুল ফুটে থাকে” 
| ছড়ায়ে শিশির পড়ে মুখের উপর, 

বিজন বিপিনে.ফুল হাসিছে নিথর । 

চপল লাবণ্য নাই, আখি অনিমিথ তাই, 

শাদ1 ফুল শাদা কল্পে কেমন শোভিছে, 

একাকী হাসিছে কুল একাকী খেল্িছে.।. 

শুহে নর ! তোমাৰ ও অঙ্গুলি পীন়্নে, | 

সিড় নাসাধের ফুল; ভুতলে অসমতুল্স, 
একা খেলে একা হেসে থাকুক বিজনে, 

টালিও না পক্ষিলতণ পাবিজ. জীবনে ।. 



পু্জীর কুন্থম। ৪৪৭ 
দেবতাঁরস্উপহার ও ফুলটি বনে, | 

সকলই লুটিপি তোরা, 'ছুকুল কুসুম পোরা, 

প্রটি রেখেছি গুধু দেবতা পূজনে, 
দেবের দোহাই ফুল ছিড় ন1 কাননে । 

শোভে না কি কমলিনী শৈবাল ভূষ 

ন। থাকিলে অলঙ্কার মণি বি হার, 
স্বভাবের বেশভৃষ নহে কি মোহন ? 

চাষ ন! স্বভাব-রূপ শিল্প আভরণ। 

অতুল লাবণ্য তয় নাহি অলঙ্কার, 

আলু থালু কৃষ্ণ কেশ, মধুর পবিরর বেশ, 

চম্পকের তীব্র গন্ধ নাহিক উহার, 

বন মলিকার বাঁস বিমল সঞ্চার । 

বহুদিন স্ুপবিত্র ভারতেতিহাসে, 
ছয় নাই কোন নর, একা এক নিরস্তর, 

শোভিয়াছে এ ফুল ভকতি-বিকাশে 
পুভ(র কুসুম ওটি দেবতা সকাশে । 

ডাকিছে দেবের প্রেম ্বভাবের বেশে, 

চারি দিকে মুখ ছেয়ে, পড়িছে অলক বেয়ে, . 

ডাকিছে দেবের দয়! প্রেমের আবেশে, | 

ছিঁড় না ভারত-ফুল বিলাতী সাহুসে । 

একাকিনী থাকে বালা তাকায়ে গগনে, প্র 

চক্রিকা টাদনি মেলা, ভারকা-করিছে-৫খলা, 

 ভাষিছে ীল-পট, সোনার কিরে 

 একাফিনী দেখে বালা ৮৮ নয়নে ।.. 

| সে যনে জজ ভরা, বিভোর শন, র্ 

নয়নে গগনে মিল সুগলিত ছঙ্ছে.: 1.1 :....:17.১-.25178 
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 জলভরা ছল ছল নোয়ায় সে আঁখি, 
- চরণে শরণ লয় ভগবানে ডাকি । 

নিচল নিথর ভাব, নিতাস্ত নিঝুম, 

ত্বর্গের স্বপন তার, স্বর্গে মর্ত্যে একাধার, 

তিষ্ঠ, তিষ্ট, ভাঙ্ষায়ো না তার এ ঘুম, 
উৎসর্গ করা ওটি পুজার কুহ্ম। 

.. 

অপুর্ব বৈরনিধ্যাতন ।* 
প্রমারবংশাবতংস ভাইন্পোরাধীশ্বর মনোহর হন্ম্য মধ্যে শ্বীক্ন মহিষীর 

সহিত পচিশী ক্রীড়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন ৷ প্রণয়ীযুগলের হৃদয়ে আমোদের 
সীম! নাই--উভয়েই অতিশয় আগ্রহ সহকারে চশল দিতেছেন; চঞ্চল 

জয়প্ী কখনও নায়ককে জয়গৌরব দান করিতেছেন, কখনও বা নায়িকার 
প্রতি প্রসন্না হইতেছেন। খেলার সঙ্গে সঙ্কে দম্পতী বিবিধ প্রেমলীল! 

প্রকটন্ন করিতেছেন--একবার তাহাদিগের উচ্চ হাস্যের তরঙ্গে সমস্ত গৃহ 

স্থখময় হইতেছে, পরক্ষণেই উভয়ে ৰবিলোল কটাক্ষে পরস্পরের প্রতি চাহিয়। 

অন্ন অল্প হাঁসিতেছেন এবং সেই মৃছু হাসি বিদ্যুতের মত প্রকাশিত হয় 
তনুহূর্তেই দম্পতীর ওঠপ্রাস্তে মিশিয়! যাইতেছে । 

কিন্তু হায়! পরিশেষে অমৃত. হইতে গরলের উৎপত্তি হইল! এই 

স্থখ কঠোরতম অন্থুখের কারণ হইয়া উঠিল !__খেলিতে খেলিতে সামন্ত 
এবং মহিষীর মধ্যে বিতওা জন্মিল; উদ্ধয়ের বাক্যের তীক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে : 

ছল্লে অন্পে ক্রোধও বাড়িতে লাগিল; ভাইন্দ্ররাজ স্বীয় শ্বশুর বং শের, 
০৯৯০০ শাক সস এ ৮০০ কা সা 

* মিবারের অভ্তব্তী ভাইন্দোোরের এক স্ানে এই বৃত্বস্ত প্রস্তর ফলকে . 
- খোদিত রহিয়াছে । কর্ণেল টন শ্ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সময় .. 

-, এবং তাঈন্ের সামস্ত ও তাহার মহ্ষীর নাম উল্লেখ করেন নাই 1. সুতরাং: 
আগরাও নাম দিতে পারিলাম না ।. কতিপয় কারণে জানা যায় যে. সম্ভবত... 
ব্বাথা. অরিসিংহের শাসন কালের (খৃঃ ১৭৬২--১৭ ৭২ অবের) কোন সময়ে... 

.. এই ঘটনা. ঘটে । এই প্রমার সাখন্তের মৃত্যুর পর চণ্ডাবৎ বংশীয় লালজী 
 ব্লাবছ ভাইন্দেশরের সামজ্ত গাত্ব প্রাপ্ত হন। 



অপূর্ব বৈরনিধ্যাতন | ৪৪৯ 

সন্ধে, অযথা নিন্দাবাদ প্রয়োগ করিলেন। তাহাকে হাতে হাতে" এই 
অবিষৃষ্যকারিতার প্রতিফল পাইতে হুইল। পিতৃকুলের গ্লানি শুনিয়। 
গর্ধিতা রাজপুতনীর ক্রোধানল জলিয়া উঠিল--সামস্তমহিষী গোলাহত 

ব্যাপ্রীর ন্যায় ভীষণভাব ধারণ করিলেন ; প্রেম বিষম দ্বপায় পরিণত হুইল; 
ক্রীড়ামোদ ঘোর জিখাংসার সুর্তি পরিগ্রহ করিল ; নীলোৎ্পল তুল্য সুন্দর 
তদীষ্ নেত্রদ্বয় আরক্ত হুইক্বা' সপ্রেম কটাক্ষের পরিবর্তে ভয়ঙ্কর অপিস্ফ.লিঙ 
উদদীরণ করিতে লাগিল। মহিষী পিতৃকুলের অবমাননাকারী স্বামীর প্রতি 
প্রতিহিংসা পরবশ হুইয়া পরদিন স্বীয় পিতৃসমীপে দত পাঠাইয়া সকল 
কথা জানাইসেন। 

প্রমারপত্বী বেইখু জনপদের সামস্তের দুহিতা। দুতসুখে স্বীয় বংশের নিন্দা- 

বাদ বিবরণ শুনিবা মাত্র বৃদ্ধ বেইগুরাজ মহাকোঁপে গর্জিয়। উঠিলেন। দূত 
বেইগু পরিত্যাগ করিতে না করিতেই যুদ্ধযাত্রার জন্য ভীষণ গম্ভীর নিনাদে 
নাঁকার। বাজিতে লাগিল এবং বেইগুর প্রকাণ্ড রণঘণ্ট। আকাশভেদী তার- 
শবে শর্দিত হইতে লানিল। সেই: প্রচণ্ড ঘণ্টারব শ্রবণ করিয়া সমস্ত জনপদ 
যেন সহসা জাঁগরিত হইল এবং পাথার প্রদেশের কুটার সমূহ হইতে স্থবিখ্যাত 
কালমেঘের * বীর্ধ্যবান্ বংশধরগণ আমিষলোলুপ শার্দ,লদলের ন্যায় পালে 
পালে বেইগুতে আনিল । সামস্তের নিকট সমস্ত বৃত্াস্ত শুনিয়া! সকলেরই 
হৃদয় যুদ্ধোন্মাদে মাতিল ) অবিলম্বে বেইগুরাজ এবং রাজকুমার জসৈন্যে 
ভাইন্েরাভিমুখে ঘাত্রা করিলেন। মেঘাবৎ সৈন্য অন্ত্রির বিশাল অরণ্যানী 
অতিক্রম করিয়া বেইগুর কতিপত্বর ক্রোশ দূরে দুই ভাগে বিভক্ত হইল। 
সামস্ত এক দূরবর্তী ঘর্থরের পথে চলিলেন ; যুবরাজ ত্রান্গণী নদীর তীরবর্তী 
সরল পথ*অবলম্বন করিয়া অতি. সত্বরে ভাইম্দোরে উপস্থিত হইলেন । 

প্রমার সামস্ত নিশ্চিন্ত চিত্তে অবস্থিত্তি করিতেছিলেনএ-এক্ষণে হঠাৎ মেঘাবৎ, 
বীরগণের তয়াবহ সিৎহনাদ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কিন্ত আর সমজ্ব 
নাই; দেখিতে না দেখিতে জিখাংসা বশবর্তী বেইগুরাজপুত্র তাহার সম্মুখে 

আসিয়! “রণং দেহি” “রণৎ দেহি” বলিয়া স্পর্ধা করিতে লাগিলেন । পরমার" 

রাজও কাপুরুষ ছিলেন না, তৎক্ষণাৎ ষুববসিং হের ন্যায় করাল গর্জন করিয়া 

শক্রকে ুদ্ধদান করিলেন । উ করিলেন । উভদ্ষে ঘোরতর দ্বন্যুদ্ধ হইতে লাগিল, । পরিশেষে 

* মহাবীর কালমেঘ বেইগুর সামস্দ্দিগের মধ্যে তি ৃ রর শর পরণি্। উহ 
০০০০৮ বেইুর সামস্তদিশের ব্ঘশের দায় মেহাব। 1. রা 



8৫৯ নবজীবন রা 

মেধারৎ রাজকুমার উদ প্রমারের শিরশ্ছেদ করিয়া রতি টার করি 
লেন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে বেইগু সামস্তও সদলে উপস্থিত হঈলেন। 

ভাইন্দ্োোরাধিপতির প্রাণনাশে মহিষীর রোষ শান্ত হইল এবং স্বামিবধ 
জন্য তাহার মনে অত্যন্ত অনুতাপ জন্মিল। তিন পরলোকে পতির চরণ, 
প্রাস্তবন্তিনী হইতে অভিলাষ করিয়া পিতাকে চিতা সক্জা করিতে বলিলেন । 
প্রাচীন মেঘাবৎ তাহাতে দ্বিকুক্তি না করিয়া চিতা সাজাইলেন এবং ভাইল্লোর- 
রাজমহিষী যথোচিত অনুষ্ঠানাদি করিয়া! মৃতপতির সহিত চিতাশাদ্বিনী হইলে 

: ম্বরং তাগতে অগ্নি প্রদান করিলেন। চিতা ধৃধূ করিয়া প্রজ্ছলিত হইল; 
দেখিতে দেখিতে প্রমার সামস্তের শবের সঙ্গে রাজ্ঞীর দেহও ভন্মীভূত হইয়া 
গেল। এইরূপে বীরনারী পিতৃবংশের অবমস্তা ভর্তার দওবিধানানস্তর তাহার 

সহমুতা! হইয়া রাজপুত নামের গৌরব রক্ষা করিলেন । 

নব মাথুর সংবাদ। 
রাজা হ'ল শ্যাম রায়, পড়ি গেল সাড়া, 

মথুরার় মহা গণ্ডগোল 

উল্লাস সবার প্রাণে, হিল্লোল বহিছে ভানে, 

কল্পোলের চারিদিকে উঠিতেছ্ছে রোল, 

বাজিতেছে শত শত কাড়1। 

পতাকা উড়িছে কত পত পত রবে, 
বেণৃবীণা বাজিছে সানাই, 

দৌকানি পসাঁরি যত. আট সাজাইয়া রাজপথ 
করে কত বিকি কিনি নাহিক কামাই) 

মনানন্দে সদানন্দে সবে। 

ন্বরাজ নবরাঙ্গ্যে, ... । সকলই নবীন; 
মত্ত সবে নব অনুরাগে ; 

*শ্যামরায় জয় জয় চারিদিকে ধ্বনি হয়, 
পুরাণে ভুলিতে বল কয়দিন লাগে? 

মন হ'তে মুছিবারে চিন্ £ 



নহ মাথুর লংবাঁদ । 

গ্যহুরায় শ্যামরায় মে কেমন গন” ? 
সকলের মুখে কথা এই), 

কেহ বলে বটে বীর, কেহ বলে অতি ধীর, 

কেহ বলে রসিকের শিরোমণি সেই, 
রাধাপ্রেমে সদাই মগন। 

'“রাঁধা রাধা” বলে সেই বাজাইত বাঁশী 
গোকুলেতে গোপের নন্দন ; 

চতুরালি জনে জনে, নাঁগরালি বৃন্দাবনে, 

ক্ষরিয়। করিত সেই দিবস যাপন ; 

অধরে মধুর তার হাঁদি। 

হাসি মুখে মিষউ কথা, শিষ্ট ব্যবহাঁর। 

চৌদিকে চাঁহনি তার বটে; 
সকলে সন্তোষ করে, হাসি আসি হাতে ধরে, 

লয়ে যাঁয় ধীরে ধীরে যমুনার তটে, 

ষেন চির সখা আপনার ॥ 

থে কথা বলিতে যাও তাহা ভূলি খাবে, 
এমনই কুহকী সেই জন; 

তাহার কাহিনী শুনি, মুগ্ধ হয় যোগী মুনি, 
ব্যথিত সে ভুলে যায় আপন বেদন 

শক্ত যেও সেও গুণ গাবে 

রাজ] হ'ল শ্যামা, * গড়ি গেল সাড়া, 

যুবতী মহলে গণ্ডগোল; 
উল্লাস সবার প্রাণে, হিল্লোল বহিছে ভানে, 

| কল্পোলের কল কল উঠিতেছে রোল, | 
টি জনরব ষার পাড়া পাড়া? তেরে 

শলেনাকি চতুর বক. টা 775 
,.* পট লম্পট প্রা, 
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তপন তনয়া তটে, নীপতরু স্থনিকটে, 
গোঁপনেতে গোপিনীরে দিয়েছিল লাজ ; 

আই আই লাজে মরে যাই । 

“বৃন্দাবনে রাই রাজা, সে ছিল”কোটাল, 
বহুদিন গেছে কোঁটালিতে ) 

মাথায় বাধিয়া পাগ, ডাকিত সে “জাগ জাগ” 
ঘুমাতে দিত না? সেই শোর রজনীতে ; 

বুলিত সে ঝাঁকাইয়া ঢাল। 

“আই মা গো হুইল কি? রাজ্য কোটালের, 

ধন মান রবে নাহি,আঁর | 
সদ্দারি করিবে যেই, ভূপতি হইবে সেই, 

কোটালের রাঁজত্বতে না হয় বিচার, 

বিধাতা করিল হেন ফের 1” 

এত ভাবি যুক্তি করে মিলিয়া সকলে, 
কৃবজা হুবজা ওঝাইনি ; 

ষত মথুরাবাসিনী, মরি মধুর হাসিনী, 
রূপ রস বয়সের তরুণী কামিনী, 

দর্শজনে বসিয়া বিরলে । 

শ্যাম রায়ে ভেটিবারে শল1-হল শ্ছির | 
“বুঝিব তাহার নাঁগরালি, 

যাব সবে দক্ষে বলে, বলিব রে ছলে কলে, 
চতুরের বুঝ খাবে ঘত চতুরালি, র্ 

কেমন রসিক ষছু বীর । 

'গোপের নন্দন সেই, নিজে গোপরাজ, ৫ 
গোপী সাজে মজিবেক মন; মি 

নাম গোপিনী-রমণ। বুঝে গোপিনীর মন, 
- গোঁপনেতে গোঁপিনীর ব্যথিত দে জন-১- -- 

গোপী সাজ্জে-ভেটা | 



নব মাথুর সংবাদ। . 

যুকতি যৌজন! করি 
জনে জনে মনে, 

_ গৌয়ালিনী সাজে মাথুরিণী ) 

ডারিল মধুরা বেশ, খুলিল কবরী কেশ, 
'বিজট। ত্রিজট। হার কন্কণ কিস্কিণী ) 

দুরে দিল কনক ভূষণে | . 

বিনাইল কেশ বেশ গোয়ালিনী ছাদে, 
বৃন্দাবনী খাথরি জটিল, 

মাথায় পসার ভালা, লাজিয়া গোপের বাল! 

পঞ্চজনা মাথুরিণী বাহির হইল, 

ভেটিবারে জেই শ্যামটাদে । 

সঙ্গে মথুরাবাঁসিনী 
রী 

চলে মাথুবিণী বেশে, 

দোনা-বুটি নীল শাড়ী, জরদ চমক গাড়ি, 
গ্োটাদার পালাদার অচরহি শেষে, 

তাহে কত আছে কারিগরী । 

ধিরি ফিরি পরিল রে সেই নীল শাড়ী, 

বাম পিঠে ঝুলত আঁ
চল, 

কৌডুকে কীচুলি অ শট পাহাড় বুকের পাটা, 

স্মৃতি কুমতি তায় করে বল মল; 

চলিল রে দু বাহু ৮ 

৪৮০ শি শীমত টড, চির 

(বিউরি উরি ছুহ ভিন ভিন চনে, 

চির কান ছাদে হক
ি. 

ফাল ডাঃল ভাহে হথের, 

8৫৩ 
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) উচিত ভরম ভর, 4৭ কহিল হিং তভঃগর, রঃ ১ ৪ 

মবজীবম | 

করল মদ্রালগতি, বাহিরল 'রাজপরখি, 
ফিরল ঘুরল সচকিতভ কত বেরি, 

ভয় ভয় চৌদিকে নেহালে | ৷ 

গোপিনী বেশিনী যত মথুরাবাসিনী, 

চলিল সবার আগে আগে; 

পাঁতিয়া বেশের ফাঁদ, ধরিব রে শ্যামচাদ, 

নব ভূপে মজাইর নব অনুরাগে ।, 
পিছে চলে যথুরাঁ-বেশিনী | 

বার দিয়া বসিয়াছে শ্যামচাদ রায়, 

ভোজরাঁজ রত্ব সিংহাসনে 

নবীব ফুকারে তায় বন্দীগণে স্ততি গাঁয়, 
চোপ দার দীড়াইয়া যুগল চরণে ; 

দিব্যাঙগনা চামর ঢুলায় ; 

দ্বারী করে নিবেদন করি দণ্ড, 
মথুরা-বাসিনী আগমন 3. 

সক্কেতিল শ্যামরায়, বন্দী আদি দুরে যায়, 
“আসিতে বলহ” বলি আদেশে তখন ; 

ঘ্বারবান ছাড়ি দিল পথ। 

পশরা উতারি যঙ গোঁপিনী-বেশিনী9 

গোপী হ্াদে করে নমস্কার ; 

মধুরা-বেশিনী' সবে, প্রণমিয়া সগৌরবে, 
ধীর ভাষে শ্যামটাদে দিল জয়কার, 

লাজে ভয়ে মধুর হাসিনী। 

মুচকি মুচকি ধোড়ি হাসে ; 

এনগরধাসিনী ধনী আগমন কাছে ? 



নব মাথুর সংবাদ 

_আগরি আসিল দৃতী একবর নারী, 
পরবীণা পরিপরু মতি, 

বলিল গরজ কথা) জানাল আরজ ব্যথা, 
“কোটালে বিচার ভার ন! দেক় ভূপতি, 

আ'পনক মনহি বিগারি 1” 

নব ভূপ উত্তরিল _বুৰিয়া সন্ধান; 
“ভয় নহি রঙ্গিণী সমাজে ;-- 

আমি ত কোটাল রাজ, জান সব ব্রজমাঝ, 

নারীর গোলামি করি কোটালের সাজে; 

পায়ে ধরি বাড়াইতে মান |” 

সিংহাসন ছাড়ি তবে নামে যছু রার 5 
ভূমেতে উরিল জনন টাদে ; 

গোপিনী-বেশিনী পাশে, দীড়ায়ে মুচকি হাসে, 

'ঘাখধরি ধরিল তার বৃন্দীবনী ছাদে। 

প্রাণ তার উড়ে উভরায়। 

“ছিছিকিকরকিকর শ্যাম নটবর, 
মগ্দি মরি মরি হরি লাজে ! ূ 

গোপিনী-বেশিনী বটি, নহি বৃন্দীবনী নটা, 
মথুরায় বলন হরণ নাহি সাজে; 

ছাড় ছাড় যাই সবে ঘর ।” 

৫৮৮৭ বিশ্বাস দেয় তায়; 
বলে “নহি নহি সখি, কাহে ভঁহ থকমকি 

রাজা হ্যাম সা কাম, কভি না জুগ্নায়, 
কাহে তুরে সাজি গোয়ালিনী ? 

নগর বানী তুহ : নাগরী' কামিনী, 
কীচরি অ শচরি তোরা! সাজ; 

8৫৫... 

তয়াগিয় রাজ বেশ,  কাহেতু, ধরল রি রী 
আভিরি তারি পরি গা বেশ আব. 



৪৫৬ . নবজীবন। 

হেরত মাথুরী বেশ মর্ধযাদা মাধুরী 
চমক জমক হের কৈসা ! 

আধার রাতমে'জন্ধ নীল নভ ব্রত 

লচ্ছ লচ্ছহি নচ্ছন্ে চমকতি যৈ সা, 
... উজার সুন্দরুশাত্ত ভুরি । 

পাটরাণী বেশ ছোড়ি কঠ্রাপী সাজ, 
ছিক্ ছি বিষম মতি ভূল 

কাধনে আদর নহি» হা কাচ ঢুরতহি, 
হাতের কমল ফেলি, লয়বি সিমুল ? 

ইহ নহ চতুরিক কান্গ |”. 

প্রবীণ পলিত কেশী দৃতি আগুয়ান, 
যুড়ি কর করে নিবেদন; 

“যত দেখি গোপ রায়, গোপিনীর বেশ চায় ; 
সেই লাগি পরিয়াছি গোপিনী বসন; 

ভূপ তাহে নাহি ভাব আন ।” 

“'সানক গোপক হাম না জানি বিচারি, 
কাকর মন মে কিয়া হ্যায়; 

হাম ভু গোপাল বটি, পহিরহি পীঠ ধটি, 
আভিরি খাখরি কিন্ত হামে নাহি ভায়, 

ভলি বনি মাথুরিণী শারী। 

হের তার পরিচয় লহ হাতে হাতে” 
কহিল মুচকি হাসি শ্যামে। 

কুবুজা কোথেতে ছিল, হাতে ধরি উঠাইল, 
 সসম্ত্রমে বসাইল সিংহাসনে বামে ).. 

আপনি বসিল পরে তাতে । 

“জায় অয় শ্যামরায়ণ রর পুরিল অবনী। 
.. মাথুরীতে হরি কানাই। ......+... 

: : দ্বাপরে খটিল যাহা)... কলিতে হইবে তাহা, 
. আচছ্ষিতে দৈববাণী শুনিল সবাই।.. ক 

হয হরি কর হরিধ্বনি | | নর 
সপেপপজারারে বব 



১ম ভাগ। ] ফাল্তন ৯২৯৪ . ৮ম সংখ্যা । 

প্রাচীন কলিকাত1। 
ইতরাজ আজ সসাগরা জন্বদ্বীপের অধীশ্বর। কেশরী-চিকিত: ব্রিটিশ পতাকা 

আজ তারতের কোমল স্ৃতিকাতে প্রোথিত হ্ইয়া, ইংরাজের বিজয় ঘোষণা 
করত তরতর রবে উডভীয়মান হইতেছে। উত্তরে হিমাপ্রিশিখর রে 
দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যযস্ত সমস্ত ভূভাগ আজ ব্রিটিশ সিংহে 

করহলশ্থ; পঞ্জাবকেশরী, পা রণজিৎসিং ংহের ভবিষ্যৎ বাণীাআজ অসম্ভব 

সত্য ঘটনায় পরিণত; ইংরাঁদ আজ ভারতের ইন্দ্র; কলিকাতা নগরী 
ডাহাদের অমরাবতী ;_-ইংরাজ রাজত্বের এই পূর্ণ বিকাশের দিনে-__ছুইশত 

বৎসরের প্রাচীন কলিকাতা ও তৎকালীন ইংরাজের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা 

সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথা বলিলে বোধ হয় পাঠকবর্গের বিরক্তিপ্রদ হইবে লা 

ভাবিয়! এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। এই প্রবন্ধে আমর! কলিকাতা ও 

তৎসন্নিকটস্থ স্থান সমূহের প্রাচীন বিবরণ ও বাঙ্গালায় ঈষ্ট ই্ডি়া কোম্পানীর 
বাঁণিজ্যের অবস্থা ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছুই চারি ঘটন! পাঠকবর্গকে 
উপহার প্রদান করিব । ূ 

১৬* খৃঃ অবে রাজী এলিজাবেথের চাটার অঙারী ও প্রথম ঈ ইত | 
কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য সংস্থাপিত হয়।: প্রথমে স্ুরাটে 
আসিয়া এই কোপ্পানী তাহাদের বাণিজ্যনিবাস স্থাপন করেন। কিছু. 
কাল এই স্থানে ইতস্তত করিয়া কোম্পানী বুঝিলেন যে, 'মাগ্রায় গিয়া ্ 

বাণিজ্যনিবাস "্ছাপন করিলে বিশেষ লাভজনক, হষ্টবে। আগরা নগরী হি 
তৎকালে অস্রাটের প্রিয় রাজধানী ছিল। যত ্ ্িশাণী ও. বহুষূল্য :. 
পণ্য্রব্য বা পশযনিবাস, ই মম ই ন রী যি শাপিজ- হইছিল, রি 
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স্তরাং এই স্থলে ঈট ইসডয়া কোম্পানী বাণিজ্য করিবার জন্য দ্বিতীয় পণ্য 
নিবাস স্থাপন করেন। আগগরায় থাকিয়া তাহার! শুনিলেন-যে তাহাদের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত বাণিজ্য. ভ্রর্যই বেহার, প্রদেশে পাওয়া যাঁয়। এই' স্থানে 
বাণিজ্যার্থে তীহাঁরা ১৬২০অকে পাটনাতে ছুইটি খাণিজ্য নিবাস স্থাপন করেন। 
এইখান হইতে দ্রব্যাদি কিনিয়া তাহার] নৌক1 করিয়া আগরায় পাঠাইতেন 
এবং আগরা হইতে স্থলপথে সেই সকল বাণিজ্যদ্রব্য স্থুরাটে পাঠান হইভ। 
ইহাতে লাভ ও সুবিধা হওয়া দুরে থাক, উত্তরোত্তর তাহার] ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
লাগিলেন। এদিকে বেহার ও বাঙ্গালার ফলজলপূর্ণ ভূমি, বছুমূল্য পণ্য 
পুর্ণ আপণশ্রেণী অপর দিকে তাহাদের বাঙ্গালাপ়্ বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা 
তাঁহারা একেবারে বাঙ্গালায় বাণিজ্যনিবাস স্থাপন করিবার চেষ্টায় 
রহিলেন। ঘটনাক্রমে তাহাদের চিরসঞ্চিত অভিলাষও সিদ্ধ হইয়া গেল। 

ততৎকালে ঢাঁকা ও রাঁজমহল বাঙ্গাল! অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিলি। 

হুগলীও বড় কম সমৃদ্ধিশালী ছিল নাঁ। পর্ট গীজের! হুগলীতে বাণিজ্য করিয়া 

বড়ই স্ীবৃদ্ধি লাভ করিতেছিলেন, ইংরাজ ইছা দেখিয়া আর থাকিতে 
পারিলেন না । তাহারা বাঙ্গালায় বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিয়া জলপথে বাণিজ্য 
দ্রব্যাদি দেশে রওনা করিবেন অথচ তাহা অল্প খরচে হইবে ভাবিয়া 
বাঙ্গালাক্স প্রবেশ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন । অআনৃষ্টও 
প্রসন্রভাবে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন । 

শুভদ্দিনে শুভক্ষণে ১৬১৮ খৃঃ অন্দে ইতরাজ প্রথমে বাঙ্গালায় বাণিজ্য 

উদ্দেশে পদার্পণ করিয়া কুগী. সংস্থাপন করেন। তৎ্কালে ইব্রাহিম খা 

নামক একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন--চতুর ইংরাজ 
হুগ্দর্শী ইত্রাহিমকে বশীভূত করিয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি রিলেন। . 

বাঙ্গালা ইংরাজের অদৃষটচক্রের প্রধান লীলাভূমি । এই বঙ্গদেশে তাহারা 
প্রতি বিষয়েই পরীক্ষিত হইয়াছিলেন । ঘটনাচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া, 
বাণিজ্যবুদ্ধি, সাঁহদ, উদ্যম, ছুঃখসহিষ্চতা। প্রস্ৃতি সমস্ত গুণই 
৯ এই কা্ক্ষেত্রে একে একে োটাছিলেন। টের পি ; 

বা বার টীর এ হবে, দশা রর সহযোগী বান 

এজীবিদিগের অট্ট অট্ট ভীষণ হাস্য, সহিষ্ণতার শাস্তিময়ী প্রতিমৃত্ির পূর্ণ বিশ্লাশ; 
সনে নময়ে তাহাদিগকে ভীষণ বিভীষিকা দেখাইযাছিন, | কিন যে সা 
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ফ্ণতা ও উদ্যম ইংরাজের শিরায় শিরায় ধমনীতৈ ধমনীতে প্রি কত 
রত্তকণিকার সহিত সংমিশ্রিত, সেই উদ্যম ও সহিস্টতাঁর বলে তাহার! 
এই বঙ্গভূমিতে সেই সমস্ত অনলময়ী ও বিভীষিকীময়ী পরীক্ষায় উভীর্ণ হইয়! 
সামান্য বণিক হইতে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন। কি প্রকারে তাহাদের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইল, সে ঘটনা আমূল বিরৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে'। দুইশত 

: বত্সর পুর্ব্বে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাবীর 
: প্রথম ভাগ পর্য্যস্ত ইংরাজের কলিকাতায় বাণিজ্য, কলিকাতার তৎকালীন 
. অবস্থা, ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনা বিবৃত করিতে আমরা এক্ষণে 

অগ্রসর হইলাম 
১৬৯* খৃঃ অন্যের ২৪এ অগষ্ট কোম্পানির স্থুপ্রসিদ্ধ প্রেসিডেণ্ট জব চাল'স 

স্ুৃতানুটাতে আসিয়া প্রথম বাস করেন। প্রকৃত কথ! বলিতে গেলে, এই 
সময় হইতে কলিকাতা স্কাপনের সময় ধরা যাইতে পারে। স্ৃতান্ুটীতে 

বাসের জন্য চাল সাহেবকে কোম্পানির হইয়া! প্রতি বৎসর প্রায় ৩০৯০ 

তিন হাঁজার টাঁক1 সম্রাট সরকারে প্রদান করিতে হইত । আট বৎসর 

পরে বাদসাহ ইংরাজ কোম্পানিকে কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক পার্স 

দুই গ্রাম জমা করিয়া লইতে অনুমতি প্রদীন করেন। যে সময়ে এই 
শুভ সংবাদ ইংলঙ্ে ডাইরেক্টরদিগের নিকট পৌছিল, তখন তাহারা আনন্দে 

নৃতা করিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এই আদেশ প্রেরিত হইল যে 
“কলিকাতা একটি প্রেসিডেন্সিতে- পরিণত হইবে, প্রেসিডেন্সির অধ্যক্ষ 

« প্রেসিভেণ্ট” নামে অভিহিত হইবেন। মাসিক মাহিয়ানা ২০০. টাক! 
ও উপরি হিসাবে (7851৮5) ১০০ টাকা-মোট তিনশত]টাকা তিনি পাই- 

বেন। চারি জন মেম্বর সংগঠিত একটি মন্ত্রীসভার সহিত মন্ত্রণ। 
করিয়া প্রেসিডেণ্ট, সমস্ত কাধ্য নির্ববাহ করিবেন ।*% . 

এক্ষণে প্রাচীন কলিকাতার সীমা নির্দেশ করা যাউক। | আজকাল কলি- . 

কতা বলিলে যেমন একটি প্রশত্ত ভূভাগ বুঝায়, আগে এরূপ ছিল না। 
তখন কলিকাতা, স্তনটা, -ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম পাশাপাশি 
সংস্থাপিত ছিল। এখন সেই তিনটি নাম ঘুচিয় একটি নাম হইয়াছে . 

চা অর পাশ 

ঙ্গ এই মন্ত্রীভীর মেরদের মধ্যে একজন হিসাব রক্ষক 8০602850 রা 

একজন গুদাম রক্ষক দ8:9 15089 ঠা একজন করমংগ্রাহফ ও. খ জগ ন 

একজন 14920 ১৭ অধ্যক্ষ রন 2 : রি 
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এই তিনটি গ্রামের সীম! মোটা মুটী ধরিতে গেলে, উত্তরে বাগবাজার ও দক্ষিণে ৃ 

থিদিরপুর.ও তৎসন্নিহিত ভূভাগ ছিল । হাটখোল! চিৎপুর প্রভৃতির উত্তরন্থ 
ভূভাগকে সাধারণত স্থৃতাহুটী বলিত । স্ুতান্থটী ষে এই স্থানটিকে বলিত তাহার 
আর কোন জন্দেহ নাই । কারণ, বর্তমান হাটখোল' ঘাটকে পূর্বে লোকে 
স্থতানুটী খাটও বলিত । আজকাল সেখানে ময়দান বেষ্টিত ফোর্ট উইলিয়ম 
হুর্গ বিরাজ করিতেছে । ছুইশত বৎসর পুর্বে এখানে গোবিন্দপুর গ্রাম ছিল 

গোবিন্দপুরে প্রথমে বড় লোকের বাঁস ছিল ন!। প্রথম অবস্থায় ইহার মধ্যে: 
মধ্যে,ছুই চারি ঘর করিয়। জঙ্গল ও লোক একত্রে বাস করিত। গোবিন্দপুর 
যে এই স্থানে সংস্থাপিত ছিল,তাহার আর কোন সংশয় নাই ; কারণ 1701৩] 
সাহেব তাহাঁর লিখিত পুস্তকাবলীর মধ্যে এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, কালী- 

খাট এখান হইতে অতি নিকটে থাকায়, গোবিন্দপুরের বাজারের অধিকাংশ 
ব্যবসাধীই কালীঘাটে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে যাইত। ইহাতে কোম্পানীর 
সমূহ ক্ষতি উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের উপর শুস্ক স্থাপন 

করিয়া আফ্ব বৃদ্ধি করা হয় ।* আর আজ কাল লালদিখীর যেস্থানে বড় বড় 

আফিশ হইয়াছে সেই স্থানকে পুর্বে কলিকাতা বলিত। লালদিঘী নামক 
বিখ্যাত পুষ্করিণী ও গল্গার' মধ্যস্থ ভূভাগকে তৎকালে কলিকাতা বলিয়া 
নির্দেশ করিত । হলওয়েল 'দাহেব ১৭৫২ খৃঃ অন্দে কলিকাতার যে ম্যাপ 
আকিয়াছিলেন, তাহাতে লালদিঘীর পূর্ব ধারের ও উত্তরপূর্ব ধারের 
সমস্ত স্থানকে “ধী কলিকাতা” বলিয়াছেন-। বর্তমান বড় বাজারের কিয়দংশও 

ধী কলিকাতাঁর মধ্যস্থ বলিয়! ধী ম্যাপে চিহ্নিত আছে |: এবং রাজ নব- 

কষ ১. ছ0101)5 0৪609051 এর জন্য যে ভূখণ্ড প্রদান করেন তাহাও 

ধী কলিকাতার মধ্যে ভুক্ত ছিল ]. এই তিনট গ্রামে তখন একপ্রকার স্ুদ্দর 

রাস্তা ঘাট ছিল নাঁ। এক গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে যাইতে হকঈটপে আনেক, 
ঘুরিয়া যাইতে হইত। একটি জাধারণ রাস্তা (যাহাকে আক্ষকাল চিৎপুর 
রোড বপিয়া থাকে) কেবল মাত্র এ তিনটি গ্রামের একমাত্র সোজা পথ 

ছিল। অর্থাৎ এই পথ দিয়া তিনটিতেই যাওয়া যাইত | এই তিনটি গ্রাম 

ছাড়া আরও একখানি গুদ্র গ্রামও কোম্পানির অধিকারতুক্ত' ছিল । ও 

* $109 17015701113 09919200195 %0 61) 1)17900013 0৫0৪ ০০106, 

1]. 00701287 ) 8150 ০516989 8৩৮9 ছা, হা  চঞ্ৎ 488 
2, 1846. টু (8. 
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ফাঁরমানে বা ইতিহাসে এই গ্রামের নামোলেখ নি, তথাপি পলাশীর 

যুদ্ধেঃ এক বৎসর পূর্বের লিখিত বিবরণ হইতে এই অনুমান করা যাইতে 

পারে যে, খিদিরপুরের উত্তরস্থ ভূভাগে কোম্ণানীর ছুই চারিটি কুঠি ছিল। 
এই স্থানকে আজকাল গার্ডন রিচ (987091 7১9%01) বলিয়া থাকে | উলু- 

বেড়িয়া হইয়া! যে সকল বীমার কলিকাতা আমসিত, তাহাদের কোনস্থান ভগ্ন 

বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এই গার্ডন রিচের নিকটস্থ একটি স্থানে রাখিয়া . তৎক্ষণাৎ 

সারিয়া লওয়া হইত। তত্পরে কোম্পানির 11571709 787৭ এ গিয়! জন্পূর্ণ 

মেরামত হইত | গার্ডেন রিচের নিকটস্থ*এই স্থান ডক্ হইবার. অতিশয় 
উপধোগী বলিয়! স্থপ্রসিদ্ধ কর্ণেল ওয়াটসন গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া 
একটি ক্ষুদ্র ডক্ স্থাপন করেন । থিদ্দিরপুরের বর্তমান ডক্ ইয্সার্ডই ওয়াট্সন 

সাহেবের মনোনীত ভূমি ব্যাপিয়া স্থাপিত। এই ডক্ ইয়ার্ড হইতেই 

ওয়াটসন সাহেব বাঙ্গালায় প্রথম জাহাজ নির্শাপের পথ খুলিয়া দেন। 

১৭৮০ খুঃঅব্দে 2197588/0% ও ১৭৮৮ খুঃঅবে (8৮৩ নামক ছুইখানি ৩৬টি 

কামান বিশিষ্ট রণতরী তত্কর্ভৃক এই স্থানে প্রথম নির্মিত হয় । ওয়াটসন 
১৭৮* খৃঃঅব্ে ষে কীত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন খিদিরপুরের বর্তমান ডকহইয়ার্ড 

আজও তাহা জলস্ত অক্ষরে বিঘোষি ত করিতেছে । 

কলিকাতার প্রাচীন বস্তগুলির মধ্যে বর্তমান চখদ্পাল খাট একটি ধ্ী 
যোগ্য বটে । পলাশীর যুদ্ধের পুর্বে টাদপাল ঘাটের নামোলেখ আমরা 
কোন স্থলে দেখিতে পাই না । কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর.ইহ্1 একটি বিখ্যাত, 

জিনিশ । এই চাদপাল ঘাট হইতে যে বিষবৃক্ষের মূল রোপিত হইয়াছিল, 
তাহা কালে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া! ভয়ানক বিষময় ফল প্রসব করত 

ভারতের,প্রথম গবর্ণর.জেনারলকে পথের ভিখারী. করিতে উদ্যত হুইয়াছিল-_ 

ইহার জন্য বাগ্মীপ্রবর সেরিডান,. ও বার্ক বদ্ধপরিকর হইয়া ভীষণ যুদ্ধ 

করিয়াছিলেন । এই জকল কথা ভাবিতে হইলেই টাদপাল খাট আমাদের. 
মনে স্বতই উদ্দিত হয় । এই ম্বাটেই প্রসিদ্ধ ইলাইজ? ইল্পে ও সার'ফিলিপ্ 

ফান্সিস অবতরণ করেন ।. ইহারই সোপান শ্রেণী অবরোহণ করিতে করিতে: 

কূটবুদ্ধি, অভিমানী ফান্সিস একপ্ছুই করিয়া ফোর্ট উইলিয্বাম প্রাকারস্থ সমস্ত. 
তোপধ্বনি গণনা করিয়াছিলেন . ফান্সিস মনে করিযাছিলেন যে, তাহার, 

সম্মানার্থ গবর্ণর জেলারলের আদেশ ক্রমে উনিশ তো পধ্বনি হই বে, কিন্ত তির্সিঃ 
যখন গণিয়! দেখিলেন যে সগ্ুদশটি মাত্র তোপধ্বনি হইয়াছে, উনিশাটি হয়: 
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নাহী, তখন তাঁহার মনে অভিমানের ও অপমানের খরতদর মিশরজোত বছিতে 

লাগিল । হেষ্টীাংস জানিক়! শুনিয়া ইচ্ছা করিয়! তীহার অপমান করিলেন, এট 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তিনিও হেষ্টিংসের সর্বনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
করিয়া! বিষগ্রচিত্তে ধীরে ধীরে সোপানরাঁজি পরিত্যাগ করিলেন । বস্তত টাদ- 
পাল ঘাট একটি গণনীয় ও স্মরণীয় বস্তব বটে । ভারতের যত গবর্ণর জেনেরেল 
রেলওয়ে স্থষ্টির পূর্বে এদেশ ত্যাগ করিয়! গিয়াছেন, সকলেই এই 'চীদপালের 
ঘাটে জাহাজে উঠিয়াছিলেন । কেবল মাত্র লর্ড এলেনবরা চ:1501 ঘাটে 
উঠিয়াছিলেন। এই ঘাটের নাম চাঁদপাল হইল কেন, তাহা নির্ণয় করা 
ছঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন ষে, চন্দ্রপাল নামক এক মুদী এইখানে দোকান 
করিত, তাহীর নামানুসারে এই নাম হইয়াছে । আবার কেহ কেহ বলেন যে, 
ইত্রাজেরা ইহাকে 9৮ ৮৪91৪ ঘাট বলিতেন--সেণ্টপল হইতে দেশী- 

য়েরা অপতভ্রংশ করিয়া লইয়াছে । যাহা হউক এ বিষয়ের অনুসন্ধানে আমা: 

দের কোন আবশ্যক নাই। 
আজ কাল যেখানে কলভিন ঘাট অবশ্থিত, এই স্থান হইতে বর্ধমান 

বেঙ্গল সেক্রেটারিএটু পর্য্যস্ত একটি ক্ষুদ্র সরু খাল ছিল। হুলওয়েল সাহেবের 

ম্যাপে এই খালের চিহ্ন দেখিতে পাওয়। যায়। আজকাল সেই খালের 

চিদুমাত্র নাই, বহুদিন হইল গবর্ণমেণ্ট তাহা বুজাইয়া দিয়াছেন। এই 
স্থান সর্বদ1 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত--দেশীয়েরা এইস্থলে 
নৌকায় চড়িতেন। এই ঘাটের অতি সন্নিকটেই পুলিস ঘাট বলিয়া একটি 

ঘাট ছিল। আজকাল যেস্থানে মহাত্মা চার্লস মেটকাফের কীতিস্তস্ত অক্ষত 
ভাঁবে দণ্ডায়মান, ইহারই সান্নিধ্যে পুলিস ঘাট ছিল। যে-জা়্গায় মেটকাঁফ 

হল রহিয়াছে তাহ। পলাশির যুদ্ধের পুরে কলিকাতার প্রেসিডেশ্টের . নিবাস" 
ভূমি ছিল। এই বাটার নিকট প্রেলিডেণ্ট সাহেবের নিজের. বাগান, ও 
তাহার প্রাস্তভাগ হইতে লালদিঘী পধ্যন্ত বিস্তৃত আর এক প্রশত্ত উদ্যান 
ছিল। এই স্থানকে তৎকালীন ইংরেজের! 7৪: বলিতেন। প্রতিদিবস সন্ধ্যার 
সময় প্রাচীন কলিকাতা বাঁসী ইৎরেজগণ এইস্থানে বেড়াইতে আসিতেদ। 
এই পার্কের উত্তর ধারে প্রেসিডেন্টের বাটা সংলগ্ন একটি সুন্দর তোরণ ছিল 
প্রেলিডেপ্ট সাহেব এই তোরণ দিয়া বহির্গত হইয়! পদত্রজ্জে সুবিখ্যাত সেন্ট- 

তন গির্জার যাইতেন। তখন এত গাড়ি ঘোড়ার ছড়াছড়ি ছিল-না। ূ 
বীজ কাল গবর্ণমেন্ট অফিসের একজন: সামান্য ইংরেজ: কর্মচারী যে. প্রক্সি: 
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গাড়ি খোড়া চড়িয় স্থুথে কাটান, ছুইশত বহর পূর্বে কলিকাতার *শীসন 

কর্তা প্রেসিডেন্ট সাহেবের তাহার এক চতুর্থাংশও ছিল না| এই প্রবন্ধের 
শেষভাগে আমর! তৎকালীন প্রেসিডেণ্টের অবস্থা ও কলিকাতার বাণিজ্য 

বিষয়ে ছুই চারিটি কথা বলিয়! প্রস্তাবের উপসংহার করিব ! 

নবাব সেরাজউদ্দৌল! কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর গবর্ণরের (প্রেমি- 
ডেপ্টের) আবাস স্থান বর্তমান গবর্ণমেন্ট প্যালেসের দ্বারা অধিকৃত স্থানে 

নির্মিত হুয়। - প্রেসিডেন্ট সাহেবের আবাস বাটার দ্বারা অধিকৃত স্থান মেরিন 
ইয়ার্ডের জন্য গৃহীত হয়। এই মেরিন ইয়ার্ডকে বাকশাল বলিত। কোথাহইতে 

(887797.91) নামটির উৎপত্তি হইল তাহা স্থির কর) ছুরূহ। ইহা ইৎরাজি কথা 
নহে-একেহ কেহ বলেন যে পর্ট,গীজ ভাষা হইতে ইহা! গৃহীত হইয়াছে। 
১৭*০ খৃঃ অধ্ধেও এই কথাটির ব্যবহার শুনা যায় । এ সময়ে ভাইরেকটারেরা 

একটি বাকশাল (992551791 ) নিন্মীণের অনুমতি প্রদান করেন । প্রেসিডেন্ট 

গাহেবের পুলিস ঘাটের সান্নিধ্যে পুরাণ বাটাতে ১৭৯০ শ্রীঃ অবে একটি 

ডক নির্মীণ করা হইয়াছিল। 11০ 99561 গুলির মেরামত জন্য এই 

ডক খোল! হয় । কিন্তু ১৮০৮ খৃঃ অব্দে ইহার অনাবশ্যকতা৷ বুঝিয়া গবর্ণ- 

মেপ্ট ইহাকে বুজাঈয়া ফেলেন । আজকাল ষে স্থানকে কয়লাবাট বলিয়া, 

থাকে, পুর্বে সেই স্থানকে (ও ছ119:৫) নিউ হোয়ার্ফ ঘাট বলিত। 
এই খাটের উপরেই পুরাতন কষ্টম হাউস ছিল । ইহার উত্তর দিকে কলি- 

কাতার প্রাচীন ছর্গ ছিল। এখন যেখানে 427০0: চ্য91:610088 ও 

কষ্টম হাউস আছে, পুর্বে সেই স্থানে কলিকাতার প্রাচীন ছর্গ ছিল। এই. 
ুর্গ খৃঃ ১৭০* অব নির্দিত হয় ও নবাব সেরাজউদ্দৌল! -এই ছূর্গ আক্রমণ 
করেন । *বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম নবাব কর্তক কলিকাতা আক্রমণের পরে 

নির্িত হইয়াছে ! শুনিতে পাঁওয়। যায় যে, এই ছুর্গ প্রস্তরবৎৎ কঠিন. 

ও মজবুত ছিল। ইহার গাঁথনী এতদূর. শক্ত ছিল ষে, ইহাকে ভাঙিবার 

জন্য কামানের সাহাঘ্য গ্রহণ করিতে হয়। এই রগ আমাদিগকে অনেক 

প্রাীন কথা মনে করাইয়া দেয়। যদিও এখন ইহার কোন চিহ্ন নাই... 
তখাঁপি যত দিন ইত্রাজ রাজত্ব থাকিবে, তত দিন ইহার লাম কেহই 

ভুলিতে পারিবেন না ।. এইখানেই ঢাকার রাছ।-রাঁজবল্পভের পুত্র কষ্দাস ] 
আসিফ ডক সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন 7 এই রগ সংস্করণ করিতে 

গিয়্াই ইতরাজ নবাবের বিষ-নক্ননে পতিত হইয়াছিলেন।. এই ছুর্খ মধ্যস্থ 



৪8৬৪ | নবজীবন | 

একটি «ক্ষুদ্রতম ভবনে স্ুপ্রসিদ্ধ “অন্ধকুপ হত্যা” সংঘটিত হয় । এই সময়ে 
ইংরাজের ছূর্গ ছিল বটে, কিন্তু ইহার উপযুক্ত সেন! ছিল না। বোধ হর 
ছুর্গে যদি উপযুক্ত সংখ্যক সেন! থাকিত তাহ! হইলে নবাব এত ন্বল্সায়াসে 

' ছুর্গ জয় করিতে পারিতেন না| এই সময়ে ইংরাজের সামরিক বল কিরূপ 
ছিল, কলিকাত। দুর্গীক্রমণের নিম্নলিখিত বিবরণটি হইতেই পাঠক তাহা 

জানিতে পারিবেন। আমর সাধ্যমতে অনুবাদ ঠিক রাখিয়া! নিষ্মলিখিত 
ঘটনাটি সংক্ষেপে তুলিয়া দিলাম । * 
«এই সময়ে আমাদের সামরিক বল কিছুমাত্র ছিল না। যুদ্ধ বিগ্রহেরও 

কোন ভয় ছিল না । স্কুতরাঁং আমরাও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতাম। 

279 1)0989 রক্ষা করিবার জন্য আমাদের স্বল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল। 

যুদ্ধাদি বিষয়ে চালন1 না থাকাতে তাহারাঁও অকর্ম্নন্য হইয়া! পড়ে । কি করিয়া 
বন্দুক ধরিতে হয়, কি প্রকারে লক্ষ্যন্থির করিয়া ইহা ছুড়িতে হয়, বোধ 
হয় আমাদের সৈন্যগণের মধ্যে দুই চারিজন কথঞ্চিৎ জানিত। ১৭৫৩ 

খুঃ অন্দে ডাইরেক্টর যে লমন্ত কামান পাঠাইর। দিয়াছিলেন তাহাক্দুর্গ- 

প্রকারে পড়িয়! মরিচা রঞ্জিত হইতেছিল। যুদ্ধ করা দূরে থাক. সামান্যরূপ 
আক্রমণ হইলে তাহা হইতে কি. প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে হয়__ভীহ! 

বোধ হয় অর্দেক সৈন্য জানিত-ন1। যখন নবাব সেরাজ আসিয়া কলি-: 
কাতার দুর্গ অবরোধ করেন, তখন ছুগ্গমধ্যে প্রার দুইশত সৈন্য অবস্থান 

করিতেছিল-ষখন চিৎপুর হইতে নবাবের বজ্রনিনাদশ কামান শব্দ শ্রুত 

হইল, সৈন্যগণ তখনও নিশ্চই 1 00100790057 211007212, কাণ্ডেন 

০4590 ও কাণ্ডেন [501)87১81 তখন কেল্লা সৈন্যদিগের অধশক্ষ হহীয়] 

অবস্থান করিতেছিলেন। মিনচিন্ ও ক্রেটন উভয়েই অলস প্রকৃতি 'ভীক ৫) 
ও কাধ্যানভিজ্ঞ ছিলেন। * আক্রমণের সময়েও ইহারা ছুই জনে নিশ্টেষ্ট 

ছিলেন । 111001)0 প্রধান কমাগার $--সুতরাৎ 31.010808 সাহেব: 

তাহা অপেক্ষা সাহসী ও কার্ধটকুশল হইলেও যুদ্ধ করিবার ভার পান নাই।: 
নবাব ১৯এ জুন প্রাতঃকালে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন । দুর ভিতর ১৯*: 
জন সৈন্যের মধ্যে ৬০ জন মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। ধাহাদের হস্তে: 
সৈন্য চালনার ভার-স্টাহাদিগকে স্বকার্ধ্য সাধনে এপ্রকার বীতন্পৃহ দেখিয়া 

ঞ সব? 016] 270 7013 ঘসা 5 চে আগ 

০. 679 “2900 0£ 100125, উর সা 
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উ্পাছে সিবিলগকর্চারিরা সেই”ম্বগ- অংখ্টক সৈনাগলি কু ফুলে 
বিভাগ করিয়া লইয়া ছুর্গের এক'এক দিকে গমন 'করিলেন। এই" অর্থিনায়ক 
দলের মধ্যে রেবারেশ্ড ম্যাপলেটকফট:' (1২০৬ 1191960%) নামক একজন 

গাঁদরী ছিলেন |: পাঁদরী সাঁচেবও যুদ্ধে খুব সাহস দেখাইয়াছিলেন । তাহার 

এই প্রকার শ্বদেশ-হিটৈষীতা - দেখিয়া অনেক'বাজে লোকে বন্দুক ধরিয়া 

যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল । সমস্ত দিন এইরূপে কাটিয়া গেল-__রজনী 

উপস্থিত ;--কর্তৃব্য নির্ধীরণ জন্য সেই কোল]হলময়ী রঙ্গনীতে একটি ক্ষুত্র 
যুদ্ধ সমিতি (0০101 ০ "৪:) বসিল। সভায় ৃ স্থির হই'ল--এপ্রকার 

অনিশ্চিত ও অরক্ষিত. অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া €কাঁন ফলই-হুইবে না-_অতএব 

শ্লীলোকদিগকে ও কোম্পানির টাকাকড়ী ও মালপত্র নৌকায় করিয়া জাহাজে 

গাঠাঈয়া দেওয়া হউক! তত্কালে' ছুর্গসান্নিধ্যে 100৫917 (ডোডালী) ও 

[0118৩7০9 (ডিলিজেন্দ): নামক দুই খানি জাহাজ অপেক্ষা করিতেছিল 

স্ত্রীলোকদিগের “ভোডালিতে স্থান সংস্কুলন হইল না--জুতরাং হলওয়েল 
সাহেব + 102018670০9 নামক নিজের জাহাজ খানিতে বাকী-ক্ীলোক ও 

শশা 75 

কোম্পানির নগদ্'টশকা ওহিসাবপত্রীদি তুলি! জাহাজ খুলিয়া দিতে অনুমতি 

করিলেন |: জাহাজ গিয়া! খির্দিরপুরের নিকটে গার্ডেন রিচে অপেক্ষা করিবে 

০০০০১ 

এ অনুমাতিও দেওয়া হইল এই সুযোগে ও গোলমালে ম্যানিংহাম ও. 

ফাঙ্কল্যাগ্ড নামক কৌন্সিলের দুইজন সভ্য জ্্ীলোকদিগকে জাহাজে তুলিবা” 
দিবার ছলে জান্কাজে” উঠিয়া বসিলেন। ক্রমে'রজন্মীর শেষ যাঁম'উপনীত 

5ইল। সম্ত রাত্রি মন্ত্রণ করিক্বা, মাগামুণ্ড কিছুই ঠিক হইল না । -প্রেসিডে্ট. 

ড্রেকসাহেব কাউন্সিলের অন্যতম মেম্বর ম্যাকেট; ও যোদ্ধ, 'প্রবর-মিনচিন্ন 

 € গ্রান্ট এই” অবসরে :দুর্গত্যাগ করিয়া ধীরে ধীল্বে।' ভাগ্িরথীতটে” উপ. 
| নীত হঈলেন। কতকগুলি নৌকা গোলাগুলির ভয়ে সৈই সময়ে দুর্গ নিক্টে” 

অপেক্ষা করিতে ছিলশ-' মাগিদের মধ্যে ছুই একজনন ঘুমাইতেছিল-_ও আর. 
মকলে জাগিয়া ছিল ন ইহারাও এই অবসরে নৌকায় গিয়া চড়িয়াবিসিলেন.. 
ছুই চারি. খানি নৌকা সেই" খানেই 'রহিল-_-অবশিষ্টগুলি তীরধং০: 
বেগে গার্ডন: রর দিকে “চলিলণ খন প্রেসিডেন্ট ডেকের ছু্গদ | 
ত্যাগ সংবাদ .চারিদিকে”: প্রচার, হল; তখন অধশিষ্টটলোক ধিপাঈত -. 
উপস্থিত: ভাবিকা- অবশিষ্ট নৌকায়, . গিয়া উঠিল - ছর্গমাধ্যে অবশিষ্ট; 
১৭০ জম লোকের ; মধ্যে প্রায়: ** জন” হত ও আহত হইক্সাছিল?: 



৮০০ 

৪৬৬ ১... মবজীবন | 
অবশিষ্ট লোকে হলওয়েল সাহেবকে অধাক্ষ করিয়া শেষ চেষ্টা করিবার 
উদ্যোগ করিল । কিন্তু এ চেষ্টা বৃথা; হলওয়েল নবাবের নিকট দূত প্রেরণ 
করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন । স্ুবিখ্যাত উমীটাদ দূত হইয়া নবাৰ 

সদনে গমন করিলেন ।” ইহার পরে কি হল তাহা ইতিহাস পাঠক মাতেই 

জানেন, এ স্কুলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই । 

হিন্দুধর্মের নবজীরন। 
আজকাল হিন্দুধর্মের উপর নব্যবঙ্গের অতিশয় উত্সাহ দেখা যাইতেছে। 

ভারতবর্ষের প্রধান নগরে আজ শিক্ষিত সমাজ আগ্রহের সহিত টীকিধারী, 

অনার্ত দেহ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বক্ততা শুনিতেছেন। যে সমাজকে টাউন. 

হলে লক্বপ্রতিষ্ঠ সুবক্তার ইত্রাগি বক্তৃতা টলাইতে পারে নাই, আল সেই 

সমাজকে অশ্রতপুর্ধ স্থানে অশ্রতপূর্ব্ব -লোকেন্ন বাঙ্গালা বক্তুত1 মাতাইয়া 

হুলিল। যে সকল ব্রতনিষ্ঠাদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কুসংস্কার বলি 
হ্ুপরিচিত ছিল, আজ তাহ সন্মানিত হইতেছে, আজ ততৎ্পরিপোষক তর্ক 

সাদরে গৃছিত হইতেছে । 
এই নবান্ুরাগের প্রধান কারণ, হিন্দুধন্ম--জাতীয় ধর্ম । আমাদের 

জাতীয় জীবনের অস্কুর রোপিত হইস্বাছে। ংবাদপত্রে, পুস্তকে বস্তায়, 

“্নমুদয় ভারতবাঁসী এক জাতি” ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে । বিজ্গাতীয় 

ধর্ম, বিজাতীয় রীতিনীতির উপর বিরাগ, এবং জাতীয় ধর্ম, জাতীয় আচার 

ব্যবহারের উপর অন্ুরাগ'ক্রমশ প্রবল হইতেছে। ও 

_ খাশ্াত্য শিক্ষাই যে আমাদের নবভীবন প্রভাতের মুলীতৃত কারণ, অথ নর 

কোন্ অপক্ষপাতী বিচারক অন্বীকার করিবেন ? সত্য বটে আধ্যেরা সভ্যতা- 

সোপানের অনেক উচ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন । কিন্ত সে. বনকালের ৷ 

কথা । তাহাদের, উন্নতি হৃর্ধ্য অনেক দিন অন্তমিত হইয়াছে । গত সহ: 

হখ্সর ভারতবর্ষের পক্ষে গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ঈ অমাবস্যা রজনী । গত অহত্র 

্ সর, হিন্দুর! নিত্রিত ছিল। আমাদের গণিত শা, দর্শনাদি সহ পু 

.. ঞুর্কে যে খানে ছিল, আগ সেইখানে রহিয়াছে--একটুও অগ্রসর হয় নাই: 



হিনদুধর্শের নব্পীবন। ৪৬৭ 
কিন্তু ইতিমধ্যে (বিশেষত, গত দুই শত বৎসরে ), পাশ্চাত্য জাতির! প্রাচ- 
দিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নতিবর্ত্রে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদিগের 

নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আমাদের অপমান নাই, তাহারা যে আমাদের 

ূর্ধ পুরুষদিগের অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়ান্ছে, তাহ! 

দ্বীকার করিলে আমাদের গৌরবের হ্রাস হইবে না। প্রাীন মিসর গ্রীসের 

গুরু, কিন্ত কালে সভ্যতায় শিষ্যের কাছে গুরুর হার মানিতে হইল । গণিত 

বিদ্যা এবং রসায়ন আরবের! হিন্দুদ্দিগের নিকট শিখে; আরবদিগের কাছে 
বর্তমান ইউরোপীয়ের! শিক্ষালাভ করে| কিন্ত আমাদের গণিত ও রসায়- 

নের সহিত অধুনাতন ইউরোপীয় গণিত ও পসায়নের কত প্রভেদ, তাহ! 

পাঠককে বলার প্রয়োজন নাই । | 
প্রভেদ শ্বীকার করায় কোন অপমান দেখ। যায় না। বর্তমান পাশ্চাত্য 

বিজ্ঞান যে আমাদের বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ট, এক্ষণে আমাদের যাহ! কিছু 
জীবনের লক্ষণ দেখ! যাইতেছে তাহা যে অনেকট। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এৰং 

পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে, তাহা স্বীকার করিতেই হুইবে। প্রমাণ,_ষাহারা 
পাশ্চাত্য শিক্ষ। পান নাই, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাব, 
যাহাদের মনে প্রজ্ষশ করে নাই, তাহাদের. মধ্যে নবজীবনের চিহ্ন অতি 
অল্পই দৃষ্ট হয়-_তাহার! পর্বত ঘেরূপ মৃতবৎ ছিল, এখনও (৫সইক্ধপ 
মৃতবৎ 

পাশ্চাত্য খণ্ডে যে বিজ্ঞান ভ্রতগতি উন্নতি-পথে ধাবমান হইতেছে, যে 
বিজ্ঞানের বলে আমাদের জাতীয় জীবনের সর হইয়াছে, যাহা! কিছু সেই .. 
বিজ্ঞানের প্রতিকূল তাহার পশুন নিশ্চয়, যাহা ক্ছি উহার অনুকূল তাহাই 

রুহিবে। খ্রীষ্টানধন্্র বিনাশোনুখ ; ফ্রান্স, জর্মীণ, ইৎলও গুস্থাতি সভ্য দেশে 
অ্রষ্টানের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। »তাহার কারণ, খ্রীষ্টানধর্ 

বিজ্ঞানের প্রতিকূল । ধর্ম দ্বার সচরাচর যাহা বুঝায়, তৎসম্বন্ধে হিন্দুর্দের 

সহিত বিজ্ঞানের অসামঞ্জস্য নাই। বিশ্বীস সন্ধে হিনদুধর্থের উদারতা 

মম্ূর্ণ। তুমি এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, হিন্দুধন্্ম তোমায় ক্রোড়ে 
লঈবে। তুমি প্রতিমা পুজা রুরিবে, যেরূপ খুনী এবং যত খুসী প্রতিমা 
গড়িয়া পুজা কর, হিন্দুধর্ম কখনও তোমায় বারণ করিবে. না । 
িনুর্ম পরিবর্তনশীল, . তাই উন্নতিশীল, তাই বিজ্ঞানের বিরোধী রি 
নহে, তাই ইহার স্থায়িত্ব সন্দধে সন্দেহ নাই 1... এপ্রানী এপি 



78৬৮ তনবজীবন। 
উরস) ডিমক্রিটন হইতে আধুনিক হক্সলি, টনসন, স্পেন্সার প্রভৃতি: এপুকিষ 

প্রধানের যে মহাশক্তির-উপ্ধাস ক *** দেই জগণপ্রস্থতি অহাদে বীর ও আরাধনা 
. ুরিতে"” *; ফে ধন্মউপদেশ্র দেয়? যে ধর্ে বুদ্ধদেব: অবতার মধ্যে শণা, যে 

"ন্ম চর্বাকাদি নিরীশ্বরবাদধি দিকেও আশ্ররদেয়, মে ধর্দের বিনাশ অসম্ভব । 

উনবিংশ শতাব্দীর গাণীবিদ্যার মূল্থত্র, জীবের -ক্রম-বিরাশ। ইহা প্রচা. 
+বিত হইবা মাত্র প্রীষ্টানধর্ম্ম খড়গহস্ত হইল, প্রাণী তভবিৎ'পরিতদিগকে ম্বথেষট 
'ভঙ্েনা করিতে লাগিল। কিন্তু হিন্দ '্পীবের ক্রম বিকাশ, মত 

.ল্লাদরে গ্রহণ করিল, এমন কি কোন কোন পণ্ডিত হিন্দুশ্াজ্ে এ 'মতের অস্ফ ট 

'প্রকাশ-দেখিতে পাইলেন । পৃথিবীর বয়স পরিমিত নহে, যুগের পর ধুগ 
অতিবাহিত হইয়াছে» আধুনিক বিজ্ঞানের এই. অখগ্ডনীর : সত্য" গ্রীষ্টানধর্দের 
বিরোধী |. কিন্ত হিন্দুদিগের ০ এই সত্য ভারা 

হইয়াছে । 
কিন্তু] হিন্ধন্ম, হিন্দু সম্মজের সহিত অতিশয় জড়াইয় নি 

হচুিগের-সামালিক নিরম ধর্মের নামে প্রচলিত। 'আামাজিক নিয়ুম-রক্সা 
রূরিবে “না, খরর্মচ্যুত- হইবে । -.এ অকল নিয়মের সহিত ধর্মের বাস্তবিক 

(কোন জন্বদ্ধ নাই? উহাদের নাশে প্রকৃত ধর্মের. নাশ হইবে নাঁ। যদি উহ্ছাদের 

(কেনা উন্নতি-বিরুদ্ধ-বলিয়! পরিত্যক্ত হর, তাহা হইলে; হিন্দুধর্সে্র কোন 

ক্ষতি হইবে না। হিন্দু সমাজের পরিবর্তন হইবে, সতা, কিন্তু পরিবর্তন 

উন্নতির সহচর । .মাহ! কিছু স্থায়ী-.তাহার উন্নতি অসম্ভব । প্রালীঞ্গতের 
ক্রমিক পরিবর্তন হইয়! অপকৃষ্ট জীব হইতে উৎকৃষ্ট জীব, উৎপন্ন হইয়াছে। 

সমগ্র. জীবজগত্, .যে নিয়মের: বশবর্তী, সমাজ বিশেষের পক্ষে সে নিয়ম 

ভআতিক্রম রা, অসম্ভব । পরিরঞ্তনশীল না হুইলে..রাক্তি বিশেষের প্যাচ ূ  
সুমাজেরও উন্নতি অন্তবে না। | . 
আমরা য়ে নকল সামাজিক নিরমের উদ্দেশো এই কথাগুলি বলল 

এই প্রবন্ধে তাহার প্রধান করটির অবতারণা করিব। 1 
০৯) আদ্যাখাদ্ বিচার | . এই এনিরমটি কোল, ক্রমেই হি রা 

. নছে। এখনকার ত্রাহ্মণেরা। যাহা খাদ্য বলিয়া মত দিয়! থাকেন তাহাদের. 
ও ্ পুরুষেরা, তাহাদের..ধৃর্সের নেস্থারা, তাহা! খাইতে কুষ্ঠিত হুইতেনালা। . 

১১১১১ 

ঠা ৪ দনুব্জীবন/ পৌষ $ ৬ সংখ্যা, চডুরগ্র |. 



হিন্দুধর্মের নবজীবন|  :৪৬৯ 
আর্ধ্যেরা যে গোমাংস পর্য্যস্ত ছখড়িতিন না, হার , প্রমাণ প্রত ত্ববিৎ 
পঞ্চিতের! 'পাইজ্বাছেন। আবার, আজকালকার হিন্দুদিগের মধ্যেই, ব্গ- 
দেশে যাঁহঅখাদ্য, মহারাষ্ট্রে তাহ। খাদ্য, মহারাষ্টে যাহা অখাদ্য বঙ্গদেশে 

তাহা খাদ্য । মহারাস্ীয় ব্রান্মণের পক্ষে মৎস্যমণাংস নিষিদ্ধ) বজীয় ত্রাণ 
মতস্য এব ছাগশাবিকের'“জন্য লধলারিত । -মহারাাস্্ীয় 'শৃদ্র এবং অনেক 

রাজপুত নির্িখাদে গ্রাম্য কুস্কুটার্দি ভক্ষণ করিয়া থাকে, বঙ্গীয় শুদ্রের পক্ষে 
ভিন্ন নিয়ম |. ফলত প্রতিমাদি পুজা সথদ্ধে ষেরূপ, খাদ্য সম্বন্ধেও দৈইরূপ 

হিন্দুধর্মের আদেশ অলঙজ্বনীয় নহে, স্বেচ্ছাপালনীয় । মহারাষ্ট্র এবং উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলবাঁসীর1 যেরূপ ছুর্গ। পুজা ন। করিয়াও হিন্দু, বঙ্গীয় ত্রাক্মিণের! সেই- 

রূপ মৎস্য মাংস খাইয়াও হিন্দু। ষদি মৎস্যাদি ভক্ষণ ব্রাহ্মণের পক্ষে বাস্ত- 
বিক নিষিদ্ধ হইত, তাহা'হইলে বঙ্গীর ব্রাঙ্গণ, ব্রাহ্মণ নামের অধিকারী হইতে 
পারিতেন না। '্সতএব দেখা যাইতেছে অখ্বদ্য ভক্ষণ সন্বন্ধে নিষেধ 
সামাজিক নিয়ম মাত্র। ধর্মের সহিত-হীহার কোন 'সৎআব নাই, যদি থাকে 
তাহা হইলে খাকা-উচিত নহে । মৎস্য মাংস খাওয়া ভাল কি মন্দ, উহ! 
ব্যতীত শারীরিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে এখানে তর্ক 

বিতর্ক করিবার প্রয়োজন করে না।' তবে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ধর্েরহুত্ত- 

ক্ষেপে করিবার অধিকার নাই । থাদ্যাখাদ্যের বিচার বিজ্ঞান করিবে ) 
বিজ্ঞানের. 'মতান্ুলারেও চল! না! চল আমদের ইচ্ছাধীন,--*আপ.কুচি 

খানা 1” মাংস শরীরের পক্ষে উপকারী সিদ্ধান্ত: হইলেও, অনেক করুণ- 
হৃদয় লোক উহাতে বিরত খাকিতে পারেন; মাংস সাধারণত: নিষিদ্ধ 
হইলেও, কাহারও কাহারও পক্ষে, উহা? হইতে উপকার অসম্ভব নহে, এবং 
কখনও কৃখনও উহা'ব্যতীত-ক্আার কোন খাদ্য না-জুটিতেও পারে । রি 

প্রকৃত: পক্ষে, আজ' কাল ' নব্য ব্প্রদাপের আনেকেই হিন্দুধর্ের থাদ্য- 
বিচার সন্বন্ধের নিয়ম সহরাপ্বিক বার লঙ্ঘন” করিতেছে ৷ কৈ, তাহারা ত 
ধর্মচ্যুত হইতেছে না, থে হিন্দু সেই হিন্দুই ঘছিতেছে 1”তবে তোমার হিন্দু 
ধঙ্মের'আদেশ কোথাক্স রুহি ?. নব্য: ম্প্রদায়, রী আদেশ কেন, মানেন না 4 

কারণ, উহা, 'যু্িসিদ্ধ নহে, কারণ উহার প্রতিপাথনে ব্যক্তিস্বত, বাঁ অমাঞ্গগভ 
উন্নতি দৃষ্ট হয়.না1। কেহ কেহ লিবেন, নব্য দা অখাদ্য-তক্ষণ করিয1 
থাকে: বটে, -কিন্তু তাহা, 'অজানত, (গোপনে 1১. সাহা, অকর্তবা, তাহা, কি. 
গোপনে করিলে কোন দোষ হয় না? 'গোপনই বাঁ কোথান্ন 1 অনেকে 
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্রক্রগেই বর্তমান. হিন্দুধর্থের অনেক অখাদ্য 'উদরস্থ করেন। কিন্ত 
অনেক সময়ে যে অনেককে কপটাচরণ করিতে হয়, মিথ্যা কথা বলিতে 

হয়, তাহাকে না জানে ?* এ পাপের জন্য কি হিন্দু মমাজ কতকট! দায়ী 
নহে? যে আগার ক্রমাগত লঙ্ঘন হইয্া থাকে এবং ভবিষ্যন্তে নিশ্চয়ই 

আরও লঙ্ঘন হুইবে, যে আজ্ঞার লজ্বনকারীদিগকে সমাজ দণ্ড দিতে অসমর্থ 
অথচ যে আজ্ঞা থাকা প্রধুক্ত অনেকের মন অনর্থক পাপে কল,ষিত হইতেছে, 
সে আজ্ঞার অবহেলা বর্তমান ঘটনা পরম্পরার অবশ্যস্তাবী ফল, তাহা 

বজায় রাখিতে আজ্ঞা রক্ষা করা কি বিধেয় ? চেষ্টা করা কি বাতুলের কার্য 
নহে? অতএব আমর1 যত শীঘ্র আমাদের ধর্মের খাদ্য অথাদ্য সম্বন্ধে. 
নিয়ম উঠাইয়| দেই ততই আমাদের ধর্মের এবং সমাজের পক্ষে ভাল। 

২। পোতারোহণে বিদেশ গমন বর্তমান হিন্দুধর্ম বাস্তবিক নিষিদ্ধ 

কিনা তাহা লেখক বিশেষরূপে অবগত নহেন। কিন্তু জাহাজে চড়িয়া | 

ইউরোপে ষাষ্টলে “জাত যায়” তাহা সকর্দেই জানেন। কেহ কেহ বলিয় 

থাকেন, যে “জাত যায়” জাহাজারোহণের জন্য নহে, “জাত যায়” অথাদ্য 

ভক্ষণের জন্য । তাহা যদ্দি হয়, তবে ঠিক প্র সকল অখাদ্য ফাঁহারা এই 
দেশেই প্রকাশ্যেই হউক আর অপ্রকাশ্যেই হউক খাইয়া থাকেন, তাহাদের 
“জাত যায়” না কেম? এ সমস্তা কে পুরণ করিবে ? কয়েক জন হিন্দু সমাজ 
ভুক্ত হিন্দু তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহু উপবীতধারী) পি এও ও 
কোম্পানির এাহাজে-__-জাহাজের টেবিলে, জাহাজের খাদ্য খাইয়া--মান্ত্রাজ 

বা লঙ্কা্ধীপ বাঈলেন, কিন্তু তাহাদের “জাত” গেল না। অতএব, দেখা 
যাইতেছে, যে হিন্দুধর্মের আদেশ ঘাহাই হউক, জাহাজে করিয়া, ইউরোপ 
যাওয়া হিন্দু সমাজের চক্ষে প্রায়শ্চিত্ত সাপেক্ষ পাপ ! এরূপ বিবেকহীন্। 
স্কীর্ণ নিয়ম ষে গ্রাচীন উদ্নতিশীল হিন্দুদিগের ধর্মে ছিল নণ, তাহার প্রমাণ, 
তাহার! বাণিজ্যার্থ সমুত্রে গমনাগমন করিতেন | এন্প লিয়ম যে 

আমাদের উন্নতির বিরোধী, তাহা পাঠককে অধিক কথায় বুঝাইতে চে& 
করিলে তাহার বুদ্ধির অপমান করা হইবে। ভারতবর্ষ ছাঁডা যে অন্য: দেশ হা 

...* অনেকে বলিতে পারেন এবং বলিয়াও থাকেন, যে সমাজের শৃ্খলতা 
". ক্ক্ষার জন্য, কি বৃদ্ধ পিতা! মাতার অনস্তষ্টির জন্য মধ্যে মধ্যে মিথ্য1 কথা বলায় 
. বা! কপটাচরণ করায় দোষ নাই। তীহাদের প্রতি সংক্ষেপে ৪৮ 
টির শিক্ষা করুন ৃ 57 
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গাঁছেহিন্দু ছাড়া যে অন্য সভ্য জাতি আছে, অনেকের পক্ষে তাহা »জানা 

আঁবস্ক । বিদেশ ভ্রমণে যে মনের সঙন্তীর্ঘতা যায় এবং শিক্ষালাভ হয়, তাহা 

সকলেরই জান! আঙ্ছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্দিগের নিকট এখনও বহুদিন 

আঁমাদিগকে নতশির হইয়। শিক্ষালাভ করিতে হঈবে। ইউরোপে যে 

বিজ্ঞানকূর্ধ্য উদ্দিত হইয়াছে, এখানে যাহার ঈষৎ আভা পাইয়া আমরা নব- 

জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, ইউরোপে না যাইলে তাহার জ্যোতির সম্পূর্ণ উপলব্ধি 

অসম্ভব । আবার, “বাণিজো বসতে লক্মী।” ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিস্তার 

যে বিশেষরতপ বাঞ্ছনীয়, তাহা! কে না! শ্বীকার করিবে? কিন্ত যতদিন পৌতা- 

রোহণে ইউরোপ ও আমেরিকা গমন হিন্দু সমীজে নিষিদ্ধ থাকিবে, ততদিন 
আমরা ইচ্জান্ুরূপ বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না, ততদ্দিন ভারতবর্ষ 

গরিব থাকিবে । চারিদিকে শুন] যায়, আমাদের দেশে বজ্জাদি প্রস্তত করিবার 

বন্্রের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করা! উচিত। কিন্তু যন্ত্রাদি 

সম্বন্ধে শিক্ষা! কে দিবে, কোথায় পাইব ? তাহার জন্য কি ইউরোপে যাওয়া 

আঁবশনক ন'হ৭ জনৈক লব প্রতিষ্ঠ ধনাদা হিন্দু বণিক কার্ধ্যবশত ইৎলপ্ডে 

যান' তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার কি লিবরপুলে গিষ্বাছিলেন। সেখান হইতে অতি 

গোপনে লগ্ুন দেখিতে যান-_পাছে কোন বাঙ্গালির চক্ষে পড়েন। এখানে 

প্রচার ছিল, যে তিনি বোম্বাই গিয়াছেন। তাহাকে এন্প নিগ্রহ সহ করিতে 

হল কেন? এরূপ কপটাচরণ করিতে হইল কেন? লেখক, তাহার বিষয় 

যতদূর শুনিয়াছেন্, তিনি একজন্ গণ্য, মান্য, উৎকৃষ্ট লোক, সহজে মিথ্য 

কথা বলিবার লৌক নঙেন। বোঁপ হয়, হিন্দু সমাঁজের কুনিয়মই ত্বাহাকে 

কুপথে যাইতে বাধ্য করিয়াছিল । 

ও রি | (ক্রমশঃ) 

শ্রীপ্রমথনাথ বন্থ। 



আকাশ। 

হেআকাশ! কে ৰা তুমি জগৎ ব্যাপিয়া 

যতদুর যায় দৃষ্টি, 
রচিয়1 অপুর্ব স্থষ্টিত 

বিশাশ মহান্ ভাট আছ ফড়াইয়া; 
অনস্ত শোমার কায়া, 

অনন্ত তোমার মায়া, 

ক্ষুদ্রতম নর আমি অবাক হেরিয়া। 
নাহি বুঝি কিছু মর্ম, 

কিবা সে তোমার ধর্ম, 

নয়নেতে লাগে ধাধা! আকুল ভাবিয়া, 

কে তুমি রে রহিয়াছ জগত ব্যাপিয়1১| 

দিন মাস গত হয়, 

খাতু পরিবর্ত ময়, 
নিত্য নৃতনতা 

বসন্ত শিশির শীত, 

কভু নীল, কভু পীত, 

স্থির অচঞ্চল কভু, কখনও প্রলয়, 
কহ সেবার কেন ঘটে বিপর্যয় ?. 

কীটাধম কীট আমি, 

সতত বিপথগামী-- 

সুহূর্তেক নহে শুদ্ধ অভ্রান্ত হ্রদ; 
অসীম ভোমার প্রাণ, 
 বীরধ্যমর 'জেযোতিত্মান, | 

তব ওহে বিশ্বালয়, 

অআনস্ত কালের সাক্ষী তমি রে আকাশ! 

কহ্ শুনি সে কাহিনী, 

কে স্থজিল এ মেদিনী, 

পশু পক্ষী প্রাণী কীট নরৈর আবাস) 

চন্দ্র সর্ঘ্য গ্রহ তারা, 

কোখা হতে এল তারা, 

সলিল, মুত্তিকা, সতেজ, অনল বাতাস; 

কে স্যজিল নরজ্গাতি) 

জালিল জ্ঞানের বাতি, 

জড়তার মাঝে করি চৈততন্য-বিকাশ, 

সথষ্ট বস্ত শ্রেষ্ঠতম, 
এ জগতে অগ্কপম, 

রমণী স্যঙ্গিল কে রে কার এ বিলাস 

৷ কহতন্ব কালসাক্ষী তুমি রে আকাশ 1৩। 

ত্রিকালজ্ঞ তুমি দেব বিশাল হৃদয়, 

বিপুল বিস্তার তব, 
তুমিত দেখিছ সব, 

(বল. কিসে নরজাতি লভে অভ্যুদ য়? রা 

মিশর পারস্য গ্রীস, 
বাবিলন্ কি ফিনিস, 

জগতের রাজ্জী রোম কেমনে উদয
়। 

কহ দেব পুরাতত্ব_-. . ০ ১ রর 

কে স্থাপিল আর্ধর্াবর্ত/- 1 

| 1 গালের প্রভাতে সেই. রে (সময় রি. 

 শুৰু বিশৃঙ্খল কেন, ওহে দীনাশ্রয় | |. ৃ 

্ তুমিও কি পরিতপ্ত পাপ যন্ত্রণায় 1২11. 
জগৎ তিমিরাদ্ছিন্ন, 
বারি পণ্ড বন্য, 



আকাশ | 

ভারত শুধুই বে জ্ঞান দীত্তিময়, 

ূর্র্ব ইতিবৃত্ত, দেব, ক সমুদয় । ৪। 

বারেক জদয় দেব কর উন্মোচন, 1. 
ভাবি যননিকা তুলি, 
কি আছে দেখা 9 খুলি, 

ভারত অদৃষ্ট-ক্ষেত্রে আশার লিখন । 
শৃন্য বর্তমান যার, 

ভবিষ্যৎ কিবা তার, 

আছে কি কালের গাঞ্জে কিছু নিদর্শন? 
নাঠি ৭াঁ+ কোন চিহ্ন, 
ও হৃদয় কর ভিন্ন, 

উগার অনল, বজজ কর বরিষণ, 

কর দেব উল্লাপাৎ, 
হক বঙ্গ ভন্মসাত্, 

কালের আধারে পু ডুবাও ভুবন, 

শূন্য ভবিষ্যৎ ধার, কি ফল জীবন ।৫। 

অনত্তের প্রতিকৃতি তুমি ত্যোতিশ্রয়, 
বিশাল হৃদয়ে তব, 

এই বিশ্ব সমুদ্ভব, 

গ্রহ উপগ্রহ সুর্ঘ্য জ্যোতিক্ষ নিয়; 
কত শান্ত নীলপ্র ভ, 
কভু ভীম বজ্রাহব, 

অবিরাম চঞ্চলত? স্থির কভু নয়; 

অসীম শক্তির কার্য, 
নিয়মিত অনিবার্ধযঃ 

তোমাতে লভিছ্ে জন্ম, তোমাতে বিলয়, 

ৰল কোথ শক্তি নাথ, শক্তির উদয় ?৬। 

হে আকাশ হোম! পানে চাহি বারমার। 

তুমি সৌন্দ্ের খনি, 
'তুমি নয়নের মণি, 

আশৈখব হেরি ডেম এ টারনাদা লঞ্চ) র্ 

৪৭৩ 

কখনও ছুখেতে ভাজি, , 
কখনও আনন্দে হাসি, 

কি সম্পদে কি বিপদে সুহৃৎ আমার ; 

না জানি কি প্রীতিহারে, 
কি মধুর ব্বেগাসারে,' 

বাধিরা রেখেছ চিত্ত হৃদয়ে তোমার, 

তোমারে হেরিলে পরে, 
এ প্রাণ কেমন করে, 

ভুলে যাই সমুদয় এ বিশ্বসংসার 

অতীত ভবিষ্য ছুই নিরথি অ শধার /খ। 

ভখন জ্ঞানের চক্ষু ৪য় উন্মীলন, 
চিত্রিত অমর বর্ণে, 
তোমার হৃদয় পর্ণে, 

জখবনের গুঢ় তত্ব করি অধ্যয়ন, 
রাঁভ1 কিম্বা রাজপাট, 
সব ছু দ্রিনের ঠাট, 

ভক্তি প্রেম ভালবাসা জাগ্রত-স্বপন; 

জ্ঞরানেতে না হয় মোক্ষ, 

যুক্তিমার্গ নয় যোগ্য, 

“শাস্তি” মাত্র সার ভবে অনন্য সাধন, 
শাস্তি মোক্ষপদ, দেব,অপার্থিব ধন 1৮1 

হে আকাশ কে বা তুমি জগৎ ্যাপিয়া, 

যতদূর যায় দৃষ্টি, 
 রষিয্রা অপূর্ব স্থষ্টি, 

বিশাল মহাঁন্ ভাবে আছ ফাড়াইয1) 
অনস্ত তোমার কাযা, 

.. অনভ্ত তোমার মায়া, 
ক্ষুদ্রতম নর আমি অবাক হেনা) 

_. লাহি বুঝি কিছু মর্ম, 
-কিরা সে.তোমার, ধর্ম, 

2.1 ময়লে তে লাগে ধাধা আকুল, ভাবিক, 

কে হি রে হাল আগত পুরা টা 
, 8 তত [88 ডর, রর হাস, ৭ ্ এ 

রি ২) সে 27 2 ২৮25 ২ 1 এ 



বল, দেখি ভাই কি হয় মলে। 
এটি সাধক প্রবর রাম প্রসাদ সেনের কথা ৷ তিনি যখন সংপারের ঘোরতর 

মায়ার কথা--সাংসারিক বস্তর্তে প্রবল মোহের বিষয় তাঁবিতেন,--ভাঁবিতে ৃ 

ভাবিতে যখন মনে হইত, এই - ভবের বাজারে” বাজার করা শেষ হইলে | 
একদিন: সংসার ছাডিক্বা যাতে হবে ছাড়িয়া কোথায় যাইব তাহার: 

কিছু স্থিরতা নাই. স'সার চশভভিয়া, 'সংস'রের নিকট চির বিদায় লইয়া সব | 

কোথায় মায়, যে একবার যায়, সে সেণীন হইতে আর ফিরিয়া আসিতে : 

পারে না)-তখন তাহার. হৃদয়ে বিবিধ অপূর্ব, ভাব পরম্পরার "সমাবেশ : 

হইত, মনের সহিত গাইতেন-_ | 
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই হ্বর্গে যাবি, 
*কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাধুজ্য মেলে 1” ২ - 

প্রথম মনে আসিল ভূত প্রেত হঈব--ঘে কি. ভয়ানক অবস্থা! যাবতীয় 

মনব্যের ভীতি ও দ্বা উদ্দ'পক পনার্থ ! শাশানে,মশানে. কুস্থানে ভ্রমণ, কুস্থানে 

বাস, বাযুর ন্যায় গতি, অতি ভন্বাবহ সামগ্রী ! নাম শুনিল রাম বা বলিবে 

সাষেকি! অন্ধকারে গ্লাছে গাঙ্ছে বাদ, সান্ুনাসিক, অস্পষ্ট, অথচ ভয়ানক 

উচ্চারণ! এখনই মনে হইলে কেমন ভয় হয়, স্ব! হয়_নাহাই হইব? সেষে 

অসহ্য । বাম প্রসাদের মনে.তখন এই কথা আনিয়াছিল, মানুষ মরিলে 

কি ধথার্থই তবে ভূত নামক নেই বিকট জীব বা পদার্থে পরিশত- হয় ?. 

মরণের পর ভূত প্রেত, হরর বিজ্ঞ, ভনজ, মহ্যাস্াধ ক॥. ঈশ্জরে 

[নিবিষ্ট চিত্ত রাম প্রসারের মনে স্থান পাইল ন!। তিনি অন্ুসন্ধীন করিলেন, 

লোকে আর কি বাদানছবাদ করে-_তখন মনে হইল, 'কেহু কেহ: স্বণিয়াছে 

শতুই বর্ণে যাবি ৮ শ্বর্সে যাইব--উৎকুষ্ট হইতও উৎক্ঈটতয় সন জাতের 

শ্রেষ্ঠতম স্থান; তাহার কাছে কি ছার-দেবলোক, চক্্রলোক;ঈত্তের অমগ্বাবতী! 

”. . শোভা! যেস্থানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাঁ, সেস্টানের শ্রেষ্ঠত্ব, চমত্কা রিদ্ব মনে: নু নি রিয়া 

. আনিতে পারি'লা-। সেগানে রোগ « নাই, শোক নাই, মায়, নাই, মোহ নাই, 

 জোধানাইলোড নাইি--ক্বল কথ, শাহি,সাম্য,আরাম, ামোষ--সেখানে 
ফি সমীন,সউচ্চ নীচ ভেদ নীক্ট ক১দেখীসৈ মগ্ধকার্ লাই কেবল গালে 

ছি প্রকার বন্র ক্রমিক পবিবিত্রন "কেবল পার্থিব জীবনেই আবশাৰ, ৃ 



বল. দেখি ভাই ফি হয় ম'লে। 8৭৫. 

এখানে সমতায় বিরক্তি হয়; সেশানে বিরজ্ি নী--সেখানে ক্রমাগত 
আঙগেণকে' মনে আরও পরিতণ্ডি-.সেঈ জেযাতির্দায়। অল নগ্ন, পিগ্থকর, 

মনের শাস্তি প্রদ 'আলোক-এ পার্থিক চক্ষে কখন প্রতিবিস্বিত হয় লা-ললেখানে 

সব জিনিষই যেন আলোকময়, জ্যেিন্দয়। তেমন স্থান হাজার বড় পুপ্যের 

বল, সেই: সেস্থানে “পছচ্ছিতে পীর-_অনন্ত স্খভোগ' করিবার ভাহারই 
অধিকার ; সেখানে স্বখ অনস্ত--ামোদ অনস্ত,। কিন্ত এ সখ লাভের চিন্তায় 

শৃগ্ তত্তদশ বামপ্রসাদের মন উঠিল নণ। ভীাহার কল্পনা, কবিরকল্পনা লক্পঁ- 
তিনি সাধক ।' শ্বর্গগনামে এক শ্তান আছে-,সেখানে অননস্ত-স্থখের অধিকারী 
ব্যক্তি আতর যাইতে পারে, এ কগা ঠাহাণর মনের-কাছে অতি সন্থীর্ণ-এ 

কথায় ভীহার তৃপ্তি হইল না ।:' তিনি'জগত জ্রষ্ট জগৎপাতাকে- মাড়াভাবে 

দেখিতেন, মায়ের শামে তিনি বিহোর হঈতেন--৫সই মানের ক'ছে যেখানে 

কেবল মায়ের অপিকার যেখানে সেই মা-ময় সব, মরিলে এমন কোন 

স্থানে কি যাইতে পারিব ন1? ঈশ্বরকে রাম প্রসাদ মাত ভাবে সাধনা করিতেন, 
_মায়ের কাছে না যাইতে পারিলে মা-গন প্রাণ সন্তানের সখ তয় না. মনের 

শার্তি আসে না সেস্থান কোশায়? তখন মনে হইল, কেহ কেহ বলিধাছেন 

“সালেক্য পাবি”--দে কি? সেত 'কজিত; স্বর্গ নয়--সেত প্রার্থলীয় স্থান, 
সাধকের প্রার্থনীয় শান্তিপ্রদ স্থান _ক্টাহার লো কে-বাইর) এ ইজ্্রলোক, 
চন্ত্রলোক, ফ্রুবলোক, অমরাব তা) ন্দনকানন নয়--সে ত কবির-কজনা.) এ 
তাহার, লোক--স-লোক. তিনি শেখানে আছেল,সেই খানে! ভিঙ্গি কে? 
মা ।-শুইন বর্ষণের বাশার, মিহির কিরণ» শেশাক্ষের সৌন্দর্ধ্য-” রই 
ভার ; সেউসর্শশকিমান সর্ধময়। পরজন্গ-ষ্ঠাহার কাছ যাইত পারি । 
[জীবনের জালা খস্বপান বিরত্ত হইয়া-_“ভবের গাছে” পাকখাইিতে খাইতে, 
অসছয বোধ করিয়। _.“মনের মত", ভাবে “ভীপদ” দেখিবার জন্য ধাহার 
কত সাধ্য সাধনা করিয়াছি, মরিলে তাহার কাছে বাঈতে পারিব-_উহ্থার 
অধিক আর কি চাই ? কিন্তু এ স্ম্ে ও রামপ্রসাদ মন স্থির 'কারিতে পারি 

লেন না--তাহার ন্যার সাধকের বাসন! আরও উচ্চ-_ভিনি মায়ের “আব 
দারে” ছেলে_শুধুমাগযেখীনেনসইছেল দেখালে রাইতে পারিলেই তাহার 
পক্ষে হথ্থে্ হয় না যে মা-মন্ত-প্রাণ, সে মার কা্ছে গিরাও পির ছার না, 
মার কোলে ব্িযাও, স্থির হয় না, ভাহার এত গাড় অনুরাগ, এত বুক রা 
শীতি, এড হৃদ পোর। ভক্তি, থে ইচ্ছা হক, যেন হায়ের সঙ্গে মিশাইনা। 



8৭৬. রয় নবজীবন 1 

_যাই-*মা আর আমি এক হইয়া যাই_-এতটুকু রি তাহার পক্ষে, বিষম-_ 
তাই উচ্চতম সাধক আরও উচ্চতর সুখের অভিলাষী হইলেন--মন আসিল 

কেহ কেহ বলিগাছে মরিলে  সাযুঙ্গ মেলে ।” সে ত সালোক্যের বড়-- 
তাহাছে সংযোজন মিলিবে, শুধু মায়ের কাছে গিগাতৃপ্ডি হযনাতাহার সাহত 

যোজিত হইতে পারিব। মরিলে পর এই আমি, এই এতটুকু আমি সেই 
অনস্ত পরত্রদ্দের সহিত যোজিত হইতে পারিব--কি আদরের সংযোজন-- 

একবার মনে করিলে ও যেন দেহ মাত্মা পৰি হয়। কিন্ধ তবু কি আমার 
আমিত্ব বাবে না? আধার কি'সেই অপূর্ব যোগ হইতে বিধুক্ত হইয়া 

সংসার চক্রে ঘুরিতে হইবে? সাবুজ্যেও সাধকের পরিতৃপ্তি হইল না। 

মায়ের সহিত যোজিত হওয়ার অপেক্ষা তাহাতে লীন হওয়াই রাম প্রসাদের 

মনের কথ । লোকে “ন্বর্গ” “সালোক্য)” 'সাধুজ্য” লইয়! বাদানুবাদ 

করিয়াছে, কিন্ত আমি নিক্ষে বলি-_ 
«যেমন ভলের বিশ্ব জলে উদয় 

জল হয়ে সে মিশায় জলে।* | 

_সেকিণ সেনির্ববাণ চরম মুক্তি। রামপ্রদাস “ভূত প্রেত'» স্বব্ 
সালোক্য, সাধুজ্য প্রভৃতি সকলই বিটার করিয়া শেষ স্থির করিলেন, যাহা 

চু 

হইতে উত্পতি. হইয়াছে সাধকের ভাহাতেই নিবুত্তি হইবে । বাল্তবিক 

প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে সকলের মত গুলি একটি একটি করিয়া পর্যর্যা- 
লোচনা! করিলে অবশেষে বেশ দেখা যায় যে, সব্লেরই এক ভাবে ন1.এক 

ভাবে এ মত। মানুষ মরিলে তাহার দেহের পঞ্চভূত পঞ্চভৃতে মিশাইয়া 

'খ্বায়। আর আম্মা অজর, অক্ষয়, অনস্তঃ অবকৃত--যাঠা হঈতে তাহার 

উৎপত্তি, সেই অনস্ত অক্ষয় পরত্রদ্ধে যাইয়। লীন হয়। 

ভারতে ইংরেজ রাজছ্। |. 

পা জল ব্য সংখ্যায় ভারতে, বরিটিশানিকার প্রবন্ধে ৭ 
-.করিয্াছি থে ভারতবর্ষ কেণল ঈংরেজের বাহুবলে অধিকৃত হয় না$। ইংরেজ. 

ভারতে ব্রিটিশাধিকার শীর্ষক প্রবন্ধ সিটিকবেজ গৃহে পঠিত হইয়াছিল রে রর 

র 



ভাঁয়তে ইংরেজ-রাজত্ব |, ৪৭৭ 

ভারতব্ষর অদ্বিতীয় বিভেত! বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিতে পারেন *না ৷ 
ভারতবর্ষ গ্রধানত ভারতগাসীর সাচাষ্যে ইংরেজের ভাধিকৃত হইয়াছে । 

অনেকে বলেন, ইংরেজ আপনাদের অনস্ত মহিমাময় ক্ষমতায় ও অপূর্ব. 

যাছু বিদ্যাবলে প্রায় সমগ্র ভারতে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন । চন্দ্র গুপ্ত ব1 

আশোক, শিবগী বা রণজিং পিংহ যে সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন লাই. 

ইংরেক্স অল্স সময়ের মধ্যে তাগাতে কল লাভ করিয়াছেন ; চাণক্যের কুট 

মন্ত্রণায় যাহা সম্পন্ন হয় নাই, ইংরেগের রাজনীতিজ্ঞতায় তাহা সিদ্ধ হইক্সাছে। 
বণিক ইংরেজ বণিক বেশে ভারতবর্ষে মাসিয়া অল্প দিনে সিন্ধু ও পঞ্জাবের 

বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গের শশগল ক্ষেত্রে, বোথাই ও মাদ্রাজের সমৃদ্ধ 
স্থলে আপনাদের জয়-পতাক1 উড়াইয়! দিয়াছেন । অল্প দিনেই তাহাদের 
স্বদেশের বণিক-সমিতির একজন অনুগত কর্মচারীর ক্ষমতা, সমগ্র ভারতে 

সেকন্দর শাহ্ বা শার্লেমানের, পিতর বা নেপোলিয়নের ক্ষমতার সহিত গৌরব 
ও তেজোমহিমার স্পর্ধা করিয়াছে । ইহা ইংরেজের অলৌকিক দেব-শক্তির 
ফল-“অগম্া, অচিস্তয মহিমাঁর পরিচয় । ইংরেজ এই দেবশক্তির বলে__ 
এই অচিস্ত্য মহিমার প্রসাদে হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্যন্ত; সিন্ধু 

হইতে দূরতর ব্রহ্ম পর্ধ্স্ত, বৃ বিস্তুত, বহু সমৃদ্ধ ও বহু জনাকীর্ণ ভূখণ্ডে 
অলোক-সামান্য দেবপুরুষ ও রাঙ্জগাধিরাজ চক্রবন্তী বলিয় পুত 
হইতেছেন । 

ধাগার! অস্তস্তত্বদর্শী নছেন, তাহার! ষে, দি রিন্নীতী এইনপ ম মত 
প্রকাশ করিবেন, তাহা কিছু অস্বাভাবিক নহে । ইতালীর সহিত ভারতবর্ষের 
অনেক বিষয়ে মিল আছে। এশিয়ার মানচিত্রে যেমন ভারতভূমি,ইউরোপের 
মানচিত্রে তেমনি ইতালী । উভগেই উভয় মহাদেশের দক্ষিণ পার্বণ 
একটি প্রশস্ত উপদ্বীপ, উভয়ের দক্ষিণ ভাগই সাগরের দিকে যাইয়া শেষ 
হইয়াছে, উভয্নের শীর্ষ-দেশেই অটল অচলবর বিরাট পুক্রষের ন্যায় ব্বধি- 
টিত থাকিয়া প্রক্কৃতির অন্কপম. শোভা বিকাশ করিয়া দিতেছে), উভয়ের 
অন্তর্দেশেই প্রদন্ন-সলিলা শ্রোতস্বতী তরঙ্গ রঙ্গ বিস্তার করিয়। বহিয়। যাই. 

তেছে, উতদ্বেই প্রকৃতি-রাজ্যের রমণীয় স্থানঃ শ্যামল. তরুলতায়, শসাপূর্ণ 
প্রশস্ত ক্ষেত্রে উদ্য়েই চিরশোভিত, অযত্ব *সন্ভূভ সৌন্দর্যে গরিমায় কনা, | 

এই বক্তৃতার সারাংশ নবী বনে প্রকাশিত, হ হম করের আ মে ষখাস্থলে 
ইহা স্বীকার কর! হয় নাই 1. | রা 
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য়াস-লভ্য ফলসম্পত্তির, মহিমা উভয়ে বিভূষিত। পক্ষাস্তরে ভারতের 

ন্যায় ইতালীও অনেক গুলি খগ্রাজ্যে বিভক্ত, বনু শর্তীবী ধরিযী উভয় 

জন্পদই বিদেশী আক্রমণকারীর পরাক্রমে নিক্গিত, নিপীড়িত ও আখ 
স্বাধীনতায় বঞ্চিত। ইহালী। পুর্বে অস্পিয়ার অনীন ছিল। অস্সিয়ার 

ন্যায় ইতালীর সৈন্যবল ছিল না, 'ঈতালীর অধিবাসীরাও মক্িয়ার 'আমি 
বাসীদের ন্যায় সাহস-সম্পর বা রণনিপূণ ছিল না। সীজর বা ঠা সময়ের 

বীরত্ববীন্তি, এ সময়ে ইতালী হইতে অ্তর্ধান করিয়াছিল | যে অসাধারণ 
পরাক্রমে, যে বিপুল বৈভবে 'জগতেন লক্ষী গাগরাদাদির রোম নগরী 
তিবরের তীরে দাড়াইফা আপনার গৌসবে আপনিই হাসিয়াছিল, সে পরাক্রম 
ও সেই বৈভব ধীরে ধীরে অনস্ত অতীত কালের সহিত গিশিরা গিয়াছিল। 

এদ্দিকে অক্ত্রিয়া। ঈভালীর নিকটবর্তী ছিল, স্রতরাং অল্প সংয়ে, অল্প আায়ামে 

আক্রীস্ত জনপদে আপনাদের পাশব শক্তির পরিচয় দ্বিত। ইতালা এরূপ 

সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকিয়াও আপনাকে অস্ত্রিয়ার অধীনতা-পাঁশ হইতে বিমুক্ত 
করিয়াছে । এই অধীনতাশ্পাশ উচ্ছেদের একমাত্র কারণ--ইতালীর অপূর্ণ 

জাতীয় ভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে ইতালী অনেকবার পরাজয় স্বীকার করিখীছে। 
ক্িস্ত কখনও আপনার জাতীয় ভাব হইন্চে অণুমাত্রও বিচলিত হণ নাই। 

ইন্তালীর সাহসী সৈন্যগণ পবিত্র সমরে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে 
তাঁহার অধিবাসীগণ বিদেশীর অত্যাচারে সুখের, সম্পদের, শান্তির আশায় 

আনেকবার জলাঞলি দিয়াছে) ইতালীর বিপুল অর্থ অনেকবার বিলুষ্ঠিত ও 

দেশাস্তরে নীত হইয়াছে কিন্ত ইতালী জাতীয় জীবনের" গৌরব শুন্য হয় 

নাই । জাতীয় ভাবে সম্বন্ধ ও জাতীয় জীবনে অনুপ্রাণিত হুগয়াতে সমগ্র 

ইতালীতে অভূতপূর্ব শন্তির সঞ্চার হয়, অন্যান্য ভূখশ্ড' ইতাঁলীর সহিত 

সমবেদন! প্রকাশ করে, বিদেশী আক্রমণকারী : অবশেষে  ইজশীকে- রা 

দিতে বাধা হয় টি * 

পক্ষান্তরে জী দিকে--এই ঘোর দুর্দশাময় পতিত ভূমির দিকে 

চাইিরা দেখ | ইতালী যেমন শন্তরয়ার নিকটে রচিয়াছে; ভারতভুমি তেগন 
ইংলগডের রি নহে। ভারতবর্ষ উংলগ্ডের 'বহু দূরে-_সাগর-্ুধর* 
পরিবৃত বিপুলা পৃথিবীর আর এক ভাগে রগিয়াচ্ে। ইহলগ্ডের ধরণিকদিগকে 

বিশাল সাগর অতিক্রম করিয়া, উত্তমাশ। অস্তরীপ পরিধেষ্টন করিয়া, অনেক 
কষ্টে-_অনেক দ্বিনে ভারতবর্ষে আনিতে টিটি 1 ভন, 'অ্তরীক্ষের 
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3 ভুলে আসিল ভারতবর্ষকে ইংলগ্ডের নিকটব্ করে (ডি না্- 
প্রবাহ বিজ্ঞানের শক্তিতে মস্তক অবনত করিরা ইংরেজপ্দগকে ভারতবর্ষে 

আসিতে স্গাঙ্থায্য করে নাই, মঁ্গর লে-সপ্সের বুদ্ধি বিস্তৃত সৈকত ভূমে 
জলল্োত প্রবাহিত করিয়া ভারতবর্ষে আঁমিবার .পথ;অধিকতর সুগম, করিয়। 

দেয় নাই | অধিকন্তু ইংলও সে সম্ে বিজয়িনী শক্তির মহিমায় গৌরবান্বত 

ছিল ন ইংলগ্ডের অধিপতি ৫সকন্দর শাহ ব! হানিলের ন্যায় দিখিজয়ে 
ব্যাপৃ ছিলেন না, জনসংখ্যার ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের আট গুণ পরিমিত ছিল, 

তথাপি ভারতবর্ষ সঙ্জে ইংলগ্ডের বশীভূত হর । অথচ পরাধীন ভারতবর্ষ 

ইতাপীর ন্যায় কখনও আক্মস্বাধীন তা লাভে উন্মুখ হুয় নাই, সমগ্র ভারতভূ্ম 

ইতালীর ন্যায় জাতীয় ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া ইংলওকে “যুদ্ধং দেহি” বলিয়া 
কথনও আহ্বান করে নাই । অস্ত্রিয়াকে ইহালীর জন্য যেরূপ কষ্ট ভোগ 

করিতে হইয়াছিল, ইংলগুকে ভারতবর্ষের জন্য সেরূপ কিছুই করিতে হয় 

নাই । সমগ্র ভারত যেন কোন অভাবনীয় মন্ত্রের গুণে ইংরেজ, বণিকের 

পদানত হইয়াছে । সুতরাং সাবারণে আধার জিজ্ঞাসা,করিতে পারে, ইহ! 

কি.বিস্ময়কর ঘটন1 নহে? ইহাতে কি ইতরেজের অলৌকিক শক্তর 

পরিচয় পাওয়া যাগতেছে না? ইংরেজের অন্জ্তাপুর্ব মহিমার কি ভারতবর্ষ 

অধ্কৃত হয় নাই ? 

ঘটন। বিচিত্র বটে, কিন্কু এই টা সহিত কোনরূপ টি 
শক্তির সংযোগ নাই-কোনরূপ অগন্ত্যপূর্ব মন্মার সংশ্রব নাই ! উপরে 
সে প্রশ্ন উখাপিভ হইয়াছে, তাহাতে গ্রথমত ধরিয়া লওয়! হইয়াছে যে, 

ইতালীর ন্যায় অমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয় ভাব ছিল, দ্বিতীয়ত ইংলগ্ডের 
পরাক্রমে এই সার্বজনীন শক্তি পর্যন্ত হইয়া:ছ, অর্থাৎ ইংরেজ,.সয়গ্র 

ভারতস্থ সমান আচার, সমান ধন্দ ও সমান ভাষাধ একটি বিশাল জাতিকে 
আপনার ক্ষমভার আক্ভ করিয়াছেন । কিন্ত এই দুয়ের একটি কথাও.প্রক্কত 

নহে, একটিও যথার্থ ঘটনার উপর স্থাপিত হইন্জ নজির অলৌকিক 

টিটাকির সমর্থন কৰিতে পারে ন। | | 

আমরা ভারতে বিটিশাধিকার প্রবন্ধে প্রসঙ্গ ক্রমে সিকেশ বারিরাডি: 'ষে, 
ইংরেজের পদার্পণ সময়ে বা ততপুর্ধে ভারতবর্ষ জাতীয়. জীবনে সঞ্জীবিত 
ছিল না, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পুর্ব ও পশ্চিম, এক হইয়া, এক উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য পরস্পর ভ্রাতৃভাবে দণ্ডায়মান হয় নাই । এই বিষয়ের বিচার 
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স্থলে প্রথমেই বুবিতে হইবে ষে, জাতীয় জীবন কিরূপ এবং কিসেই যা 

জাতীয় ভাবের উৎপত্তি, স্থিতি ব] বৃদ্ধি হয় 8 
জাতীয় ভাবের উত্পন্ত্বর প্রথম কারণ, সমান জাতি ও সমান ভাষা । সমস্ত: 

ইংলগ্ডের লোক এক হইংরেজীতেই আলাপ করিয়া! গাকে । কিন্তু এ স্থষোগ ; 
ভারতবর্ষে নাই ॥ সমগ্র এসিয়াব লোক এক ভাষায় কথাবার্থী কহে, ইজ 
বলিলে সত্যের যেরূপ অপলাপ হয়, আর সমগ্র ভারতবর্ষের লোক এক 

ভাষায় আলাপ করে, ইহা! বলিলেও সত্যের সেইরূপ অন্যগাঁচরণ করা হইয়া 

থাকে। ভারতবর্ষের এক জন্পদের ভাষা আর এক জনপদের লোকে 

বুঝিতে পারে না--এক জনপদের সাহিত্য আর এক জনপদের লোকে আদর 

করিয়! পড়ে না, স্ুতরাৎ ভিন্ন ভিন্ন জনপদবামীর চিত্তা, ধারণা, সমবেদনা 

প্রভৃতি পরস্পর পৃথক হইয়! পড়ে ! উহ্াতি জাতীয় ভাঁব বিকাশের সম্ভাবন। 
কোথায় ইতালী ভারতবর্ষের ন্যায় খণ্ড রাঙগো বিভক্ত থাকিশেও এক 

ভাষায় আবদ্ধ ছিল । জমগ্র ইভালীর "লোক পরস্পর এক ভাষায় কোপ, 

কথন করিয়া পরম্পরের নিকট মনোগত ভাব জানাইতে পারিত। এই 

সাধারণ ভাষ। হইতে একটি সাধারণ সাহিতোর উত্পন্ভি হয় । দেশ. 

বসল কবির রসময়ী কবিতায়-স্বদেশ-হিটৈষী বক্তার তেভ্রন্থিনী বন্ততা- 

চছটায় এই সাহিতা অলঙ্কৃত হইতে থাকে । কৃবিগুক দাস্তে এক সময়ে 

আপুর্ব দেশ ভক্তিতে বিভার হহীয়া ঘেগান 'গাইয়] ছিলেন, রায়ে সেই 
গান গাইয়াই স্বদেশীয়গণের মুহামান হদরে তাড়িত বেগ সঙ্জারিভ করেন। 

সমস্ত ভাহতভূমিতে এ দবশ্যর আবির্ভাব দেখা বায় নাই, সুতরাং কোন 

সময়ে সন্ত ভারতভূমি এক জাতীর ভাবে সম্বদ্ধ হইতে পারে নাই।, 
একবিধ ধর্ম, একবিধ স্বার্থ ও একবিধ আচার ন্ব্যবহার প্রস্তুতিতে ৪ 

জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হয়! গাকে, কিন্ত ভারতনর্ষের অপষ্টে ঈহাও শ্বটে নাই। 

ইহা ব্যতীত ছুরারোহ পর্বত, দর্গম অরন্য. দুস্তর ভরল্সিণী প্রভাভিতে তার 

বর্ষের জনপদ সকল পরম্পর পৃথক ভাবে অবস্তত। এই প্রাকাতিক অন্তরায়েও 
কোন সময়ে ভারতবর্ষের জংযোগ সাধিত হয় নাই--জাতীয় ভাবের উবে 

দেখা যায় নাই। সুতরাং এশিয়া, ইউরোপের ন্যায় ভারতবর্ষও একটি 
ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র | ইঙ্ভার সহত সার্দজনীন রাজনৈতিক ভাবের কোন 

নংশ্রব নাই। নানাবিধ প্রাকৃতিক শকক্ততে ভারতনর্ষের অঙ্গ সকল বন্থকাগ 

হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়িযাঁছ। ইহার এক অঙ্গে আঘাত করিলে আর এক 
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অঙ্গ রেদনা অনুভব করে না, এক অঙ্গে তাড়িত বেগ প্রবেশিত করিলে" আর 

এফ অন্দের স্পলান ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। এই বিচ্ছেদে--এই অনৈক্যে 

ভারতবর্ষ জাতীয় ভাবে বলশান্ী হব নাই । যখন সাগীবদ্দীন গ্বোরিকে 

দেশ হইতে নিষ্কাশিভ করিবার জন্য পৃথথীরাজ দুষন্বতীর তীরে সমাগত হন, 
তখন জত়্চন্দ্র তাহার সহিত সম্মিলিত ভন নাঈ। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের 

স্থাপন কর্তা বাবরশাহ শ্বদেশ হইতে তাড়িত হইর] নানাস্থানে ঘুরিয়৷ বেড়ান, 

শেষে আফগানিস্থান তাঁহখর হস্তগত ভয়। ,বাবরশাহ বখন দিলীর পিংহাঁসন 

গ্রহণে অগ্রসর হন, তখন হিনি তাদৃশ আহায় সম্পন্ন ছিলেন না-বিশেষ 

রণনিপুণ যোদ্ধারা তাহার সহযোগী হয় নাই, তখাপি বাধর শাহ শুারতবর্ষে 

একটি বিস্ত ত সাম্রাজ্যের স্ত্রপাত করেন, শেষে ইহারই বংশধরের উদ্দেশে 

ভারতের হিন্দুগণ “দিলীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা” ধ্বনিত সকলকে মাতাইরা 

তুলেন । 

সমগ্র ভারভবর্ষ জাশীরভাবে সন্বদ্ধ ছিল না, ইংরেজ কোনবূপ জাতীয় 

শর্ত+বিনই করিয়া আপনাদের রাজহ স্তাপন করেন নাই । নান! কারণে 

ভারতবর্ষ পূর্বেই বন্ধনী বিবুক্ত হইর1 পডিরাভিল! ইংরেজ এই বিচ্ছেদের 

চড়াস্ত অবস্থায় ভারতবাশীর সাঠাষ্যে আপনাদের অধিকার স্থাপন করেন । 

জুতরাৎ ইহাতে ইংরেজের অলৌকিক দেবশক্তি বা অচিস্ত্যপূর্বব মহিমার ; 

পরিচগ পাওয়া যান না । যদি ভারতের হিন্দুগণ দীর্থাল হইতে আপনাদের 

শ্বদেশীষ, শ্বঞাতীয় রাজার শাননাধান থাকিতেন, এই রাজকীয় শক্তির 

সহিত যদি তান্থাদের জাতীর বল বুদ্ধি পাই, ভাহাহঈলে এক দিন বলিতে 

পারা যাইত ষে, ইৎরেজ এই রাজশক্তির উপর আপনার রাজত্ব স্থাপন করিয়া 
জগতের *সমক্ষে অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। আর ষদি ভারতের সমস্ত 

হিন্দু আধ্য পরস্পর সমব্দেনার অধিকারী হইয়াঁএক বিধ চিন্তায়, এক বিধ 

ধারণায় একটি মহাজাতি বলিয়া প্রপিদ্ধ লাভ করিতেন, তাহা হইলেও 
একদিন বলিতে পারা যাইত, ইংরেজ এই চিরপ্রসিদ্ধ মহাজাতিকে পযুট্পন্ত 

করি দেবশক্তির পরিচয় দিয়ীছেন | কিন্তু ইতিহাসে এই ছুইর়ের একটি রও 

চিহ পাওয়া স্বায়না। ইংরেঙ্গের পদার্পণ সময়ে ভারতবর্ষ এমন কতকগুলি: 
লোকের আব!স ক্ষেত্র ছিল্ যে, ভাহাদের মধ্যে সম.বদন। ছিল নারানৈতিক 

একভা ছিল না, একের ধারণ|। অনো হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, একের 

চিন্তায় অপরে চিস্তশীল হইত না,একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের সহিত মিশিক়। 
1) 
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যাইত ন্ব. একের অভাবে অপরে অভাব বো করিত না। ইংরেজ পরের 
সাহাধো এই বিক্ষিন্নঃ বিদক্ত লোকদিগকে' আপনাদের আধীন করিয়াছেন । 

ভারতে ইংরেজ-রাজ্ত্ব লোকতীত দেবশভ্তির বলে স্থাপিত হয় নাই । 
ইতিহাসের চক্ষে ইহা অসাধারণ শিশ্মধুকর ঘটনাও নহে । অনিবাঁধ্য প্রাকক- 

তিক শক্তি--অপারহার্ধা আচার ব্যবহারের বৈষম্য ও ধর্মসংঘর্ষ জহায় 
না হইলে বোধ ভয়, ভারতের হিন্দ আর্ধাদিগকে কেহ কখনও পরাজিত 

করতে পারিত না। প্র্ধ বিপ্লবে ভারতের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমর 

ভারতে ব্রিটিশাবিকার প্রধন্ধে দে€উয়াতি | এই ধর্মের সহিত এখন ভারতের 

জীতীয় বন্ধনের কিরূপ মংশ্রব মাছে, রে তাহার আলোচনা করিব । 

মানুষ কি স্বাধীন ? 

আমি কে, ভুমি কে, আদ কি, পর কিঃ আর এই অনস্ত বৈচিত্র্যময় 

জগতই বাঁ কি-যঘন এই সকল কণা জান] নাই, তথন কেমন করিয় 

বলিব মানুষ কি? নানুষ গাধীন না পরাধীন ? যিনি আপনার কাছে আপনি 

পরিচিত অর্থাৎ যাহার আন্ম পরিচন্ন হইয়াছে, তিনিই বপিতে পারেন 

মানুষ কি, আর এই কৃম্মকাঞ্ডের প্রনর ক্ষেত্র পিচিত ত্রঙ্গা্ুই বাকি । উঁষে 

প্রাতঃ স্র্ধ্য উদিত হইয়া দ্ণময় কিতণ প্রভার আকাশের সেই স্দূর প্রান্ত 

হইতে এই শীমাহীন্ পরি ধহশন অনন্ত বিপ্ব আালোকিত করিলেন 

জীবের চক্ষ হইতে ঘুনের নেশা ছুররিল, আলপের 'ঘাবেশ ভাঙিল। চৈতন্যের ' 

সঞ্চারে ইন্দ্রি সকল জাগিয় ৪ঠিল, নিস্০্ জড় জগৎ সিংহবিক্রমে হগ্কার 
ছাড়ির। গা ঝাড়া দল এসব ? মানব! তমি রি জান, এ সব কি? 
তামপী নিশার গাঢ় অন্ধকারে কাহার মোবিনীমন্ত্রে এই শ্রকাগ্ড বন্ধাঙ কম্- 

ক্ষেত্র হইগাও নিক্সির ঈ্া । আবার মৃত * লাবনী মন্ত্রে কে এই সংজ্ঞাহীন 
স্থাবর জঙ্গমাস্মক জনপ্ত বিখের ঠৈতন্য সম্পাদন করিল ? তুমি বলিবে এসব 

চিরকালই এক নিন্নমে শিয়ন্তি 5 হই! চলিরা গাসিতেহে, এ নিরমের কখন 

ব্যভিচার হত্ব না, কখনও ব।ত্যয় কু না । বেশ কথা; এখন ভিজ্ঞান্ত এই, 

তুমিও এর নির্মম পরিখিন মধ্যে, না বাহিরে যদি ল উহার মধ্যে, তবে তা 
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এই খানেই আমার প্রশ্নের সমাধান হইতেছে । কিন্ত যদি বল, তমিৎও নিষ্- 
মের বাহিরে, তাহা! হইলে প্রস্তত হও, তোমার নিকট আমার দুচাঁরিট1 সংশয় 

মিটাইয়া লইতে হইবে । ৎ 

মানিয়া লইলাম, তুমি কখনও কোন নিয়মে আবদ্ধ নও, কাহারও আজ্ঞা 

কারী নও--তুমি দুনিয়ার কারদার বাহির। স্বীকার করিলাম, তুমি যাহা 

ভাব, তুমি যাহা কর, সে সবই তোমার নিজক্স, তোমার তৃমিত্বময়। তোমার 
অতস্কার পুর্ণ । ্ বীকার করিলাম )-- বিচ্যুত তোমার দূতী, স্বয়ং বৈশ্বানর 

তোমার সারখী, তৃমি অমানধী শক্তির আপার, ভমি জগতের নেতা, ভূমি জগ- 
তের শিক্ষা্দাতা, তমি জগন্ের হর্ভা-কপ্বা-বিধাতা । ভুমি দেখিতেভ, একটি 
ক্দ্রপ্রাণ পিপীলিক তোগা অপেক্ষা বত নিকুষ্ট, তাঁহার জীবন তোমার কাছে 

অভি অকিঞ্তকর। জে অসতখ্য বন্ধনে তোমার নিকট আবদ্ধ, সে 

তোমার 'অধীন। তাহার অণপ্রনাণ শলীর যে যে উপাদানে বিনির্িত, 
তোমার বিশাল বপুর উপাদান জমষ্টি তাহা আপেক্ষা কত মহত্তর ! কিন্তু 
ইহত নিশ্চয়, যে তুমি আমি, $ পিপীলিকা আর সেই সম্রাট _-কি সজীব, 

কি নিজীঁব, কি স্থাবর, কি জঙ্গঘ- সকলই কালে জড়ের শরীরে বিলীন 

হুইয়] জড় জগতের কলেবর বুদ্ধি করিবে । মনুষ্য কোথা হইতে কি 

গ্রকারে এই দেহ প্রাঞ্থ হইগ্লাছে ভাবিতে গেলে, আমরা বুঝিতে পারি ষে, 

তাহার জন্ম হইবার পুর্বে তাভার অবস্থান পিভা মাতার রক্তে | সেঈ বক্ত 

আবার অন্ন, দুগ্ধ, ঘ্বৃত প্রভৃতি আহার্র্য বস্ত হইতে পিতামাতা! গ্রহণ করিয়! 
থাকেন । সেই দ্রগ্গীদি উদ্ভিদ হইতে এবং সেই উদ্টিদ আবার মৃত্তিকা জল 
প্রভৃতি পঞ্চভৃত হইতে সমূৎ্পন্ন । অতএব স্যষ্টির পৃর্কে যে পঞভুতের ভজী- 
'ভূত, স্যষ্টির পর যে পিতামাতার অধীন, স্থিতিকাঁলে ষে ইন্ছ্িয়ের বশ, এবং 

বিলয়কলে যে আবার সেই পঞ্চভৃতের শক্তির *্মধীন, তাহার আবার স্বাঁধী- 

নত! কোথায়? তাহার আবার স্বাতগ্া কোথায়? একটু বিবেচনা! করিরা 

দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আহারে কি বিহ্বারে, শয়নে কি স্বপনে, 

নিদ্রা কি জাঁগরণে কোথাও মানবের বিন্দমাত্র স্বাধীনতা নাই । যদি বাহ্য 

জগৎ ন। থাঁকিত, তবে আমাদের সমক্ত ঈন্িয়ুই নিক্ষিয় হইত: কারণ, যে 

যে বিশেষ বিশেষ উপাদানে বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় গঠিত, পেঈ সেই উপাদান 
উপযোগী প্রতি বস্ত যদি বাহ্য জগতে দুর্ভি হইত,তাহাঁ ₹ইলে ইন্জিয়ের সার্থ 

কতা কিরূপে সন্তবিতে পারিত £ যখন বুঝিতেছি চক্ষুদ্ধারা নাদিকার বা 



৪৮৪ ... মবজীবন | 

নাসিক দ্বার! চক্ষুর কাজ চলে না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, উহাদের 
উপাদান শ্বতন্ত্ব। এ উপাদান আবার অন্যান্য কত কত পরমাণুর সংযোগ 

বিয়োগে বিনিম্দিত। তবেই দেখা যাইতেছে যে, মান্য আদৌ একা" 

দশটি ইন্জিয়ের অধীন এবং সেই একাদশটি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিই আবার 

বহিন্থ জগতের অধীন, বহিশ্থ জগতের প্রত্যেক বস্তই আবার কত শত সম ও 

বিষম ধন্মাক্রান্ত পরমাণুর পরস্পর সমবায়ে সংঘটিত । এখন কেমন করিয়া 
মাহ্ষকে স্বাধীন বলিব ? 

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যেক্প পরাধীন, মন্ুষ্যজীবন পরম্পরা, সম্বন্ধেও 
সেই রূপ । প্রথিত গাছে ষে, গোয়ালার বুদ্ধি গোরুর মতই হইয়া থাকে। 

এট কিন্ত হাসির উড়াইয়া দিবার কথা নয়-_সংসর্গ91 দোষা গুণা ভবস্তি-- 

সঙ্গদোষে শতগুণ নাশে । ভাবার সৎ্সঙ্গে সহবাস করিলে এবং সদালাপে রত 

থাকিলে নিতান্ত পাষণ্ড ও সাধু €ইতে পারে; লৌহ স্পশমশির স্পর্শে স্বর্ণত্ব এবং 
চুম্বকের র্ষণে চুষ্বক'হ প্রাপ্ত হইতে পারে 

কীটোইপি স্থমূনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শির: । 

তথা সতসন্িধানেন মুর্খো যাতি প্রণীণতাম || 

প্রশ্প সংসর্গে অস্পৃশ্য কটও দেবতার মন্তক আশ্রয় করিতে পারে এবং সতের 

সংসর্গে মুর্খও প্রবীণ হইতে পারে । ঘখন দেধিতেছি ষে, অটৈতন্য অন্ধ জড়ের 

ংযোগে বিরোগে, ঘর্ষণ আকর্ষণে জড়ও রূপান্তরিত হইতেছে; স্থান্চ্যুত হই- 

তেছে, তখন চঙ্ষত্মান মন্তষধা কি এই বৈচিত্র্যময় জগতের মায়] কাটাইতে 
পারিবে ? প্রলোভন এড়াইতে পারিবে? এ কথা ত কখনই মনে হয় লা। 

যে স্বভাবতই বাহ্য জগতের ভ্রীউনক, সে কেমন করিয়া আপনার স্বাধীনতা 
বজায় রাখিতে পারিবে ? যে কক্ষত্রষ্ট গ্র-হর মত দিপ্বিপিক, জ্ঞানশূন্য হহীয়া, 

ছুটিতেছে, তাহার পথ কবে ফুক্রাইপে জানি না; যে আোতের কুটার যত 

ভাঁজিতেছে, সে তীর পাইবে কি না বলিতে পারি না; হে বায়ু বিগুপে বিতা" 

ডিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে পার্থ পরিবর্তন করিতেছে, তাহার শাস্তি কত দুরে, 

বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্ত এতটুকু বলি পারি, ষে তিনি স্বাধীন নন। 

প্রক্কতেঃ ক্রিয়নাণানি শুণৈঃ কলন্মাণি সর্বশঃ | 

অংঙ্ষার বিযুঢ়াম্মা! কর্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭। ৩য়, অ, ভগবদগীতা। ৃ 

--সর্ধপ্রকার কর্ই প্রকৃতির গুলে সম্পাদিত হইরা থাকে । কিন্তু অহস্কার- বি 

ব্যক্তি আপনাকেই এ সকল বন্ধের কর্তা বলিয়া মনে করে । 
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_. বন্দি স্বারীন হইতে চাও)তবে আগ্রে অধীনত স্বীকার কর; যদি স্বাঁধীনুতার 
মুক্তিপর্দ পাইতে অভিলাধী হও, তবে প্রেম ভক্তির অধীন্তা-শৃঙ্খলে আপ- 

নাকে বাঁধাদীও। যে কখন ছুঃখের মন্ত্র জানে নাই, সে কি করিয়া বুবিবে 
নখ কত মধুর ? থে কখনও ছাত্র হইয়া পাঠ লয় নাই, ৫স কেমন করিয়া 

শিক্ষক হইয়া পাঠ দিবে ? 
সকলের ভাগ্যে সব স্থখ ঘটে না, সকলের শক্তি সমান হতে পারে নাঁ। 

যদি সকলের শব্জ সমান হইত, সকলের ভাগ্যে সব সখ জটিত, তাহ! হইলে 

ংসারের বৈচিত্র্য থাফিত না; ঈশ্বরের ইচ্গময় নামে কলন্ক হইত, ইচ্ছা 

অসম্পূর্ণ থাকিত। শক্তি বৈষম্যই ভগতের বৈচিত্রের কারণ। এ সংসারে 
কেছ সেব্য, কেহ সেবক; কেহ রাঙ্গা, কেহ প্রা; কেহ সুন্দর, কেহ 

কুৎসিৎ ; কেহ প্রবণ, কেহ দর্বল ; কেহ তক্ষ্য, কেহ ভোক্তা; কেহ শিষ্য 

কেহ উপদেষ্টা । সকলেই ষণ্দ এক অণ্ধকার পাবার জন্য লালাস্িত হইত, 

তাঙ্থা হইলে সংসার সুখের না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কারণ হইত, আন- 

নের বাজার না হইয়া বিশীষিকার রঙ্গভূমি হইত | *অধীনতার উদ্দেশ্য বুবিতে 

প'রে নাই বলিয়। যুরোপে দিন দিন কি আস্ুরিক কাধ্য্যের অভিনয় হইতেছে ! 

সাম্য ও স্বাধীনতা যুরোপের শিরার শিরায় আগুণ জালিয়া দিয়াছে--এ আগুণ 

রুষিয়ার সিংহাসন টলাইয়া্ে, এ আগুণ ফ্রান্সে অনেক দিন হইতে লাগি- 

যাছে। তাই বলিতেহি, যদ্দি শান্তির মধুরত1 অনুভব করিতে চা, তবে 

স্বাধীনতার ফর্ফরে পতাক! গুটাইয়া রাখ, অধীনতার কোমল শৃঙ্খলে আপ- 

নাকে আবদ্ধ করিয়া দাও । 

ভক্তি, স্নেহ, দয়া, মমতা এ্রভৃতিই সংসারের বন্ধন, ইনিই অধীনতার 

ছুশ্ছেদা শৃঙ্খল | প্র যে ছুগ্ধপোষ্য শিশুটি জননীর €রাড়ে বিয়া জ্তন্য পান 

করিতেছে, আর জননী তাহাকে. কত মতে সোহগগি করিতেছেন, এ ছুয়ের 
মধ্যে অধীন কে? তৃমি অবশ্যই বলিবে, শিশুটিই অধীন । কারণ, এখন 

ইচ্ছামত কোন কাজই করিবার শিশুর ক্ষমতা নাই--তাহাকে থাওষাইয়া 

দিলে যে খাইতে পারিবে, তাহাকে শোয়াইয়া দিলে যে ঘুমাইিতে পারিবে 
দে এখন সম্যক্ প্রকারে মাতার অধীন। মানিলাম, শিশুটিই অধীন। 
কিন্ত উহার জননী কি ?-_তিনি কি স্বাধীন? আমি ত স্বচক্ষে দেখিলাম, 
জননী এতক্ষণ গৃহ কার্যে ব্যস্ত ছিলেন, শঙ্যাশারী শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিবা 

মাত্র ষথবির্হিত কুররীর ন]ায় আকুল প্রাণে উদ্ধশ্বাসে শিশুর পার্খে উপস্থিত 



"৪৮৬ নবজীবন। 

হইলেন । "তাহার ভাসা ভাসা চক্ষু ডল ছল করিতে দেখিয়া জননীর স্লেহ 
গারাবার উথলিয়া! উঠিল-_চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে জোরার আসিল, সমুদ্র 
উদ্বেল হইল, জোয়ারের জলে মাঠ ছাপাইঈয়া গেল--জননী কাঁদিয়া ফেলিলেন। 
সে কারাম্ধ মন্মপীড়ার লেশ নাই, বিষাঁদের কালিমা নাই, যাতনার তীব্র কশা- 

ঘাত নাই--সে কানা হাঁসিমাথা, সে কানা ন্েেহের সঙ্গে মাখা চোখা । এখন 

বল দেখি, জননীকে স্বাধীন বলিব কি মাতৃর্সেহের অনিবার্য আকর্ষণের 

অধীন বলিব % তিনি ত বাৎসলেযর আহ্বান এড়াতে পারিলেন নণ, শ্বাধীন- 
ভাবে নিলিপ্ত থাকিতে পারিলেন না; ন্সেহের দারুণ তৃফানে তিনি ত স্থির 
থাকিতে পারিলেন না । 

আর একটা কথ! বলি। ত্র দেগ বসস্ভের সমাগমে বনস্থলী কেমন 

অপুর্ব শোৌভায় অলঙ্কৃত হইয়াছে । নব পল্পবিত তরুশাখে বসিয়া কোকিল, 
ময়না, শ্যামা) চন্দনা প্রভৃতি গায়ক পক্ষী সকল কত রাগে স্বর 

আলাপ করিতেছে-_পাখীর কূজনে, ভ্রমরের গুপ্নে বন আজ আকুল 

করিয়া! তুলিয়াছে। বসস্তের বাতাস পুষ্প সৌরভ ছড়াইতে ,ছড়াইতে 
দিগদিগন্তে সঞ্চরণ করিতেছে | এ সময়ে উনি ওখানে ওরূপ ভাবে 

ভ্রমণ করিতেছেন কে? উহার প্রশস্ত ললাটে 9 ভাবব্যগুক রেখ 
কিসের ? ত্র প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডলে কখন হাঁসির রেখাপাত হঈক্তেছে, 
কখনও ব1 বিস্ময়ের বিছ্যুত্ময়ী আভা! প্রকাশিত হইতেছে । উনি কখন পাগ- 

লের মত প্রলাপ বকিতেছেন, কখন হামিতেছেন, কখন কাদিতেছেন, কখনও বা 
কি এক অনির্কচনীয় ভাবে বিভোর ভইয়া যেন আত্মহার। হইতেছেন | ' উনি 

কবি; বেশ কথা । উনি কি স্বাধীন? নাঁ। উনি কোমল শাদনের অধীন 

বলিয়াই মী । কঠোর শাসনে কি কখন মনে শাস্তি হয়? না, ক্ুখের অদ্িরা- 

ময় আবেশে মন বিবশ হয় । শাসনের '9 মুত্তি ত নিগ্রহের জন্য নয়! 

শ শাদনে রক্তিম কটাক্ষপাঁত নাই, পীডনাভিলাষের লেশ নাই--শাসন 
'অধৃষ্য হইয়া এখানে অভিগম্য, শান্তা হই'য়াও এখানে বান্ধবের অগ্রগণ্য । 

শাসনের সেই আকর্ষণী শক্তি কর্তৃক অনুশানিত হইয়া কবির মন আজ 
গাঁছের পাতায়, ফুলের লতীয়, কোকিলের শ্বরে, ভ্রমরের বঙ্কীরে, আত্মহারা 
হইব আপনাকে খু*জিয়! বেড়াউতেছে ৷ প্রকৃতি আল কবির মন ভূলাইস্সা 
লুাইয়া রাখিয়াঁছে । কবি তাহার অন্বেষণে কখন নিবিড় বনে, কখন 

ক্ষুন্থুম কাননে প্রবেশ ক্ষরিতেছেন, কখনও বা পাতালের আধার উলট. পালট, 



বদ. রমিক।, ৪৮৭. 

করিতেছেন--তাই কবি দিশাহারা, তাই কবি উন্মত্ত, টি রি পরাধীন। 
যে এইরূপ পরাধীনের পরাধীন জেই সম্পূর্ণ স্বাধীন । স্বাধীনতা যতথের ধন 
অমূল্য রতন। স্বাধীনত' পগে ঘাটে কুড়াইয়! পাওয়া যায় না, হাটে বাজারে 
কিনিতে মিলে ন।--তাই উহ1 সকলের ভাগ্যে ঘটে না, তাই উহা! এত মহার্ধ, 

এত দুশ্রাপ্য । যাহা ভোগীর কাম্য, যোগীর ধ্যের, দর্শনের দৃষ্টি, বিজ্ঞানের. 
উপপত্তি, সে স্বাধীনতা পাইবার জন্য আত্মবিসজ্জন চাই, যুগ যুগান্তর ব্যাপী 

সাধনার অনুষ্ঠান করা চাই। যে আপনাকে ভুলিয়া পরের অধীন, সেই প্রকৃত 

স্বাধীন । আর যে আপনাঁকে আপনি স্বাধীন বলিয়া মনে করে, সে অহঙ্কারের 

অধীন, অধীনের অধীন । 

বদ রসিক ৷ 
বেতালু1, বেস্তরো বদ. রনিকের দল দিন দিন ক্ড় বাঁড়িতেছে, আমাদের 

আর ভদ্রস্থতা নাই । সে কালের মত সদানন্দ লোক আর প্রায়ই দেখ! 

যায় নী; সেই চোঁখভরা শাহনি, গাল-ভরা হালি, প্রাণ-ভর1 খুসি, তেমন 

মভলিস.-ভর! লোক, কৈ আর ত প্রায়ই দেখিতে পাই না। এখন দেখিতে 
পাই কেবল কতকগুলাঁ, টইসে-ভরা, রগ টেপা, ক্র একটা ক্ষ, বিষদিপ্ধ, বেতাপা, 

বেসুরো, বদ. রসিক । 

হচ্চে হেম বাবুর কবিতার কথা__সেই বিষয়ে ভাল মন্দ যাহা ইচ্ছা হয় 
বগ, বড় রসিক বলিরা পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয়, 

বিঙ্গের বিধুবা বিনা মধু কোথা কুস্থমে'-- 

ইত্যাদি আওভাইয়া ছুট! রঙ্গ রসের ব্যঙ্গ কর, না হন্স, বল হেন বাকু_ 
বাঙ্গালির পিগার, রসের ভাঁওার, ক্বিকুল গণ্ডার--তা নয়,ুমাঝে হইতে 

তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, এবার দুর্ভিক্ষে বদ্ধমান জেলায় কযর়জন$লোক মরিল? 

লও একেবারে “ক কুর্্য প্রভবে। বংশ? কচাল্সপবিষযা মতিঃ, কোথায় হেমবাবুর 

কবিত1, আর কোথায় বদ্ধমানের ছুর্ভিক্ষ । একেবারে ময়রাণী হইতে বড়াল 

গি্নী। এমন বেতালা বদ রসিক এখন আপিতে গলিতে । এদের আশার ্ 

কোথাও আর বাঙ নিষ্পত্তি করিখার যো নাই ।, | 
কতকগুলা, আছে) তাহাদের আবার আপন কথাই পাঁচ: কাহন।- 



৪৮৮ মনধজীবন। 

সকল গল্প তিন পুরুষ শুনিয়া আসিতেছি, সেই গুলা খাম.কা বলিতে গাঁকিবে, 
তাই যদি গুছাইয়া বলিতে পারে,তাহা £ইলে আপত্তি কি? তা কৈ? চিবাইরা 

 চিবাইয়] বলিবে, আগা গোড়া উলট. পালট. করিবে, আর যেখানট। গল্পের 

জান, সেই খানটাই ভুলিয়া যাবে । বদ রসিকের গল্প এইরূপ ; ''কৃষ্ণ- 
ন্গর্র রাজার বাডীতে, জান, অনেক দিনের কথা-জান, গোপাল ভাট 

নামে একজন ত্রাঙ্গণ ছিল। তাহার ই স্্ীছিল; তাঁ জান, তার ছোট 

স্ত্রী বড় জুন্দরী। গোপাল ভাট বড় উপশ্থিত বাগ্ী ছিল। তা জান, রাজা 

এক দিন, সেই ছোট জ্ত্রীর কথ! মনে করিয়া বললেন. ভাট দি «তোমাদের 

ওখানে না কি বৌ বিক্রী হয় ?”--ভাটের উপস্থিত কবিতা, ভাট বলিল, “তা 

হস বৈকি।”* এই ভ গল্পের শ্রী, তাহার উপর তৎক্ষণাৎ এক থান1 ভয়ানক 

হাসির ঘটা। স্থূল জিহ্বা উলটাইয়া তালুর কাছে লইয়। গিয়া, বদন ব্যাদান 
করে, বটব্যালের মত একটা বিকটাকার হাসি । হাসির সেই ব্যালোল 

তরঙ্গে তখন সেই রস-ঘাতুকের উপর ম্বৃণা ভাসিয়া যায়; বাতুলের বিকৃতিতে 
আমাদের পণ্ড প্ররুতি ষেমন মধ্যে মধ্যে হাপিয়া উঠে, সন্মুখের সেই, বিকাতি 
দেখিয়।ও তখন আমরা সেইরূপ হাঁসি হাসিয়া উঠি । বদ. রসিক মনে করে, 

বড় রসিক তাই বুঝি হইয়াঙ্গে। 
বদ. রদিক্ের গল্পও যেমন, গানও তেমন | বিবাহ বাপরে গান করিবে, 

মনে কর শেষ্র সে দিন ভয়ঙ্কর ; 
অন্যে কথ করে কন্ধ তুমি রবে শিরুত্তর। 

বাইজির সামনে গিয়া, তাহার সুখের কাছে হাত নাড়িয়া বপিবে,_- 
“মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারই |” 

শ্যাম! পূজার রাত্রিতে হোরির গান গাইবে ৮ | 
শ্যাম মতে মার পিচিকারী হো, 
ভিঙ্গি গে মেরি নীল সারী হো। 

/০৮৭৮--৯৭১ও ল্কপপীম াপশ  পপপ পপ্ া প০৯৯ পপ পি পপ 

* গল্পটি শান্ত্োক্ত মত এইরূপ 3-- 
উলার মুক্তিরাম যুখোপাধযাষকে রাঙা কষ্চচন্দ্র বৈবাহিক বলিতেন; 

বৈবাহিক অম্পর্কে তাহার সহিত রসাভাষ করিতেন । উপল! ব্রাঙ্গণ কুলীন 
মগুলীর স্থান। কুলীনগণের কলঙ্ক চিরগ্রসদ্ধ । কুলীন কন্যাগণের কলঙ্ক 
কথায় কটাক্ষ করিয়া রাজ। মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন, “মুখুষ্যে তোমা- 
দের উলায় নাকি বৌ বিক্রী হয় £” মুখুষ্যে অমনই ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন; 
“আজ্ঞা হা যখনই নিয়ে যাবেন 1৮ ক নিত 
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আর ঝুলনের রাত্রিতে গাইবে ১ 

| নীল বরণী নবীন রমণী, 

নাগিনী জড়িত জট। বিভূষণী এ-- 

বদ. রসিকের কাছে, সবরের তাল নাই, লয় নাই । রাগের কাপ নাই, 

অকাল নাই । এই সকল মগ্গাঞ্ভুদের গুণেই চৌতালে মালকোশের টগ্লা 
নাই ? এবৎ ঠুংরিতে কালাংভার ত্রক্মসঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায় । 

বদ. রসিঞ্দের গন্ধজ্ঞানও চমত্কার। টাকায় চৌবউ পন্বসা, জুতরাৎ 
টাকার িনিল স্গন্ধ) আর পরসাণ গ্নিস দুগদ্ধ বপিষ্বা বদ রসিকদের ধারণা 
আছে। আদাদের শোধ হর, বদ, রসি+দের বিস্তার হওযাহেই বড় বাজারে 

বাদামের বরফি বিকয় ভূইয়া থাকে । ওকপ ছু, দ্রব্য বোধ হয ছুনিয়ান্ 
আর নাই, বাদমেপ বরফি বড় মানুষের বৈঠকথানান্ন ূপার,সালবোটের 
উপর হইতে সচ্ছন্দে বুক কুপাইয়।! বলিতে পারে, 

কি ছার পোকার গন্ধ ছারপোকা গায়ে? 

অথচ সকল দিকেই রস্তার অভাবে এঈন্সপ কদর্ধ্য পদার্থের ক্রমেই 
প্রাডুর্ভাব হইতেছে । খরতর জাফরাণের জালায়, কৃষ্জনগরের সরপুরিয়া 

মুখে আনা যান না) পোল।:ঝ মাজেন্টা দেখিলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে, আর 

খাদ্য দ্রব্য মধ্যে গন্ধ দ্রব্য আবির পিস্তাঁর দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। 

যগন ভুমি দারুণ যম-ত্রণায়, কাতর পরমাক্সীর়ের বিগোগে ব্যাকুল, 
বেতাল! তাল কাণ! নেই সমরে 'আির1 তোনাঁর কাক্ছে, তাহার পুজের অন্ন 
প্রাশনের আড়ম্বর বুদ্ধি করিবার অভিলাষে খণ ষাদ্া করিবে, আর তুমি যদি 

তোমার পিতৃশ্রাদ্ধের সময় শাহার সামিয়ানাটি শানিষা থাক, তবে “স আশ- 
পান্ধার দিনু রাত্রি হুপুরের সময তোমার উঠান হইতে সেহইটি খুলিয়া লইতে 

আসিবে । 

ইহাদের সহিত পথ চলা, গাড়ি চড়া, নৌকা? ভাসান বড়ই বিড়ম্বনা | 

পথ চলিতে হইলে দশ পা গিরাই পথ হাটার কষ্ট ব্যাখ্যা করিতে থাকিবে । 

ধুল। বড়,--আবুড় খাবুড়,--উক্কর লাগে, রোডশেষের টাকা গুলা যাঁর, 

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সপ্ন্ধীর উদরে-_রাস্তার ধারে ভাগাড় কেন ?-- এই 

রূপ ঘেনঘেনানি সমস্ত পগটা। শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের উপর পবন-গমনে যে 

সবুজ জবগরের উপর দেউ খেলাইনেছে, চক্ষু বুসাইয়ী তাহা কখন দেখিবে 

নাল দেধাইলেও বুঝিবে না) পথের পাশে কুল গাছের উপর আল,গোছ 

€ 
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লতা সোণার ছাতার মত রহিরাছে,_সেওড়া গাঁছটিকে লত। পাতায় ঘেরিয়া 
সবুজ গৌরাগার মত করি! তুলিয়াছে, উহার উপরে ছ-পাপড়ি শাদাফুল 
গুলি পুট পুট করির1 কুঁটিয়া রহিবাে,-কুল কুল করিয়া মাঠের জল 

আসির। খালে পড়িতেছে,__তাল পুকুরের ঘাটে বসিয়া পন্দীগ্রামের রূপসীরা, 
একই কাধ্যে_-মঙ্গ সংস্কার, হরিদ্রার শ্রাদ্ধ এবৎ অশ্লীলতা নিবারিণী সভার 
পিগান্ত পিগুশেষ করিতেছে,--ষে কেবল পথের কষ্ট ভাবে, সে কি এ সকল 

ভালমন্দ কিছু দেখিতে পায়? নোকাতে ইহাদের কঃ ততোধিক; আর 

সঙ্গীদের ত কষ্টের সামা নাই: শুশুক ভাসিলেই-হাঙ্গর ; মেঘ ডাকিলেই 

সাইক্লোন; আর নৌকা? নড়িলেই-__মহা। প্রলয় । কাহাকেও একটু থুথু 
ফেলিবার জন্য নডিতে দিবে না. নৌকা বান্চাল হইবে । জোরে হাসিতে 

দিবে না-নৌকা বসিন্ধা ষাইবে। 

রসহীন ব্যক্তিগণের সকল কার্যে এইরূপ; ার রস বোধ নাই, তাহার 

সাহস নাই, স্র্ধ্য নাই, প্রকুল্পন্া নাঈ, কিন্তু নাই । ইহাদের সহিত বাস 
করা অপেক্ষা বিরাগী হইয়া! বনে যাওয়া হাল; ইহাদের সহিত.পথ চলা 
অপেক্ষা, আলিপুর জেলের করেদী হওয়া! ভাল । 

গগুস্যোপরি বিক্ষোউটকং,আবার রসিকতা ব্যবসাক়ী বদ রসিক 
আছেন; ইহারা কথন কথক, কখন লেখক, আর কখন বা সমালোচক । 

ইহাদের কথার শমুনা কভঝ কতক দেওয়া গিয়াছে ; তুলন। ইহাদের 
বড় অডভুত। ববে তাহার পিনুজর হইয্ািল, এক বাটি পিত্ত বমন্ 
করিয়াছিলেন, তাই বেখানে যখন ভোজের নিঘন্থণে যাইবেন, সেই খানেই 
সেই পিস্তের ঘহিত তুলনা করি মাছির ঝোলের ব্যাথ্যান করিবেন। 

আর 'শীতল বেমন আগুণ, মই যেনন নিম বেগুণত এ কল খাদি 
বদ্রসিকতা ত চিরদিনই সমান কপ্চান আছে । 

রস-বোধ রহিত গুণধামগন মৃখন লিখিত বসেন, তখন খোঁজেন কেবল 

নুতন পন্থা। সকলেই টিকার গর কোক্ি-কগের জুখ্যাতি করিয়াছেন, ইনি 
কাজেই প্রেয়পীর প [পীয়া-ক্ বড়ই পিবার করেন। কম্লাকাস্ত বপিরাছেন, 
মনুষ্য গাছের ফলের মণ নানাপ্প হইয়া! থাকে; এই সকল লেখকেরা উদ্ভা- 
বনী শঙক্তিদ্বারা নুতন কথার আবিষ্কার করিপ্না মাক্ষীলন করেন; বলেন, 
মন্ষ্য গাচ্ছের পাতার মত, তাহাতে শির আগে, ভটা আছে, কখন হলদে, 
কথন কাল, কখন শাদা । “জানাকি-ব্রজ, এবং "্অটের সৈন্য" ইচ্াদেরই 
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ভাষা; আর মন্ুসংহিতা দ্ধ করিয়া সেই ভন্মে আপন গালে চুণ কালি মাথা 

_ ইহাদের রসিক ভাবের জলত্ত পরিচয়। 
সমালোচক ভাবেই বদ. রসিকের পর্ণাবতার । এই বেশে তাহাদের 

বদ. স্তর, বেতাল, ভগ্ম-ক্ঠ, বিকৃত মুখভঙ্ষি, সকলই, পূর্ণ মাত্রায় স্ম্পঈ লক্ষিত 
হয়| ম্বণা! শ্বণা ! বলিয়া এই শ্রেণীর সমালোচকগণ আপনাদের বসজ্ঞতার 

পরিচয় দেন। লেখক যাহা বলেন নাই,ভাবেন নাই, সমালোচক তাহাতে তাহা 

আরোপ করেন, তাহার পর পেশাদারি রমিকতার স্বরে লেখেন ;--“এ হেন 

লেখক যখন এ হেন কথ ধলিতে পারেন, তখন এ ঘ্বুণী কোথায় রাখিব ? 

স্ুরসিকের উত্তর দিবার ইচ্ছা! থাগ্লে অবশ্য বলিতে পারেন, “সকলে যখন 

এ স্বণ| তোমাতেই ন্যন্ত করিয়াছে, তখন তমি বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া, 

এখানে জেখানে রাখিয়া, গচ্ছিত ধন নষ্ট করিবে কেন? হণ যেখানে 

দশ জনে রাখিয়াছে, সেই খানেই থাঁকক।” উহাদের সুখে যেমন দ্বণ] | 
গুণী! পেটেও তেমনই রীযা আর ভিসা । এরাই এখনকার দিনে 

দিসি লোক হইয়াচ্ছেন; প্রথমেই বলিয়াছি, এখন এই সকল 

রগটেপাঃ হিসে-ভিরা, কোটর-চক্ষ, বিষদিপ্ধ লোকের ক্রমেই প্রাহূর্ভাব 

হইতেছে । উহার! সকল কথাতেই একট্ দ্বণ। মিশ্রিত দত্তের হাসি হাসিয়। 
বলেন হ'ল কি? আমরা বলি হবে আরকি? অরজিকে রহস্য নিবেদনম। 

বড় গন্স নয় । 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

গৌবর্ধন মোদকের পুত্র নিধিরাঁম মোদক |নিধিরাম,-গোধদ্ধন ও তদীয় 

সহধর্মিণীর একমাত্র সন্তান সুতরাং আজন্ম ষ্পরোনাস্তি সমাদরে লালিত 

পালিত ।"একখানি সন্দেশ মিঠান্বের গৌবদ্ধনের দোকান ছিল,তাহাতেই তাহার 
ও তাহার স্ত্রী পাত্রের ভরণ পোষণ চলিত। নিজে চিরকাল কষ্ট পাইয়াছে 
তাহাতে গোবর্ধনের ছুঃখ নাই, কিন্ত গ্রাণাধিক পুত্র ষে কষ্ট পাইবে ইহা! 

তাহার সহ্য হইবে না, এজন্য আপনার ষৎ্সামান্য উপাজ্জন হইতে কিঞ্চিৎ 
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কিঞ্চিৎ, নিধিরাঁমের শিক্ষার ব্যয়ের জন্য বাঁচাইয়া রাখিত। বড় হইলে 
নিধিরামকে উস্কুলে ইংরাজি শিখাইবে, হাঈ গোবর্্ধনের জীবনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য । ইস্কুলে দিলেই. যে নিধিরাঁম অচিরে বিদ্বান ভইবে, মোদক দম্পত্তী 
তাহার প্রচর প্রমাণ পাইয়াঁছে । নিনিরাম যখন ৯1১০ মাস বয়সে “উন, “অপ, 

ই'্তযাদি.রব করিতে শিখিল, তখন নিধিরামের মাতা পুত্রকে লইয়া গোবদ্ধনের 

ক্রোড়ে দিয়া কহিল “এ শোন, তোমাকে ভাক্ছে 1৮ নিধিরাম হামাগুড়ি 

দিয়া খেলন1 ধরিতে শিবিলে, নিধিরামের মাতা কহিল “দেখেছ, ছেলের কেমন 

বুদ্ধি হয়েছে ?” পরে নিধিরাঁম খত বড় হইতে লাগিল ততই অধিকতর বৃদ্ধির 

পরিচয় পাওয়া! যাইতে লার্গল। মোদক দম্পততীর প্রথমত আহলাদ, পরে 

ভয় উপস্থিত হইল । পাছে অতিশয় বুদ্ধির গ্রকোপে নিশ্রাম অল্প বয়সে 
কালগ্রাসে পতিত হয় । যখন নিধিরাম পঞ্চম বর্ম প্রাপ্ত হঈল, তখন যথা- 

বিহিত বিধানে পাঠশালায় তাহা হাতে খড়ি দেওয়া হঈল। দুমাসছ 

মাস যার, নিধিরাম কখ শিখিতে পাঁরে না । ইহাতে গোবদ্ধন ভীত না হইয়। 

আহলাদিত হইল । বুঝিনে পারল যে. নিপিরামের মৃত্যুর আশঙ্কা অন্তত কত- 

কটা অমূলক । কিন্ত যখন নিধিরাঁম ৩৪ বৎসর পাঠশালায় কাটাইল অথচ 

নিজের নাম বানান করিতে শিখিল না, তখন গুকমহাঁশয়ের আশঙ্কা হইল 

- পাছে নিধিরাম অমর হইয়া পড়ে ও অনন্ত কাল অন্নকষ্ট পাঁর । যদি অধিক 

বুদ্ধি হইলে অল্প বরসে মরা সঙ্গত হয়, তে বৃদ্ধি না থাদিলে ষে অমর হইবে 

ইহাতে অসঙ্গত কি? যাহা হউক এ আশঙ্কা আর ছুই এক বৎসরের মধ্যে 
দূর হইয়! গেল । নিংজর লাম দূরে পাক, নিধিবাঁম তাহার বাপের নাম 

পর্য্যন্ত বানান করিতে শিখিল। গোবর্দনের বিদ্যার দৌড়ও এ পধান্ত- 
অর্থাৎ নাম লেখা ও কে ক প্লার মিগাই ধার লইল, তাহার জুঙ্ক ফেল!। 
ইভাঁর গধাতর যে আর বাজলা বিদ্যা আছে, তাহ গোদ্ধনের ধারণা নাই, 

আর যদিও এপ সম্ভব ব্যাপার থাকে, হাহাতে গোবদ্ধনের প্রয্বোজন লাই, 
স্থৃতর1ৎ নিধিরামেরও তাতে দরকার নাই | এইরূপ তর্ক শ্ছির করিয়া ও 

সহধর্ষিণীর মত লইর] গোবর্ধন নিপ্বিরামকে ভবানীপুরের পাদরী সাহেবদের 
ইন্কুলে ভণ্তি করিয়া দিল। | 

_পাঠশীলাম্ব যেরূপ নিধিরামের বুদ্ধি ঘুরিত, ইস্কুলেও সেইরূপ ঘ্ুরিতে 
লাগিল! যে শ্রেণীতে যায়, সেই শ্রেণীতেই ঘোরে, কখন দ্বারের বাহিরে 

ধায় না! সুতরাং নিধিরামও সেই শ্রেণীতে থাকে । এইরূপ ছু তিন বৎসর 
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এক এক শ্রেণীতে থাকিয়া নিপ্ধরাম চতৃর্থ শ্রেণীতে উঠিল । নিধিরামের 

সমপাঁঠীরা কিন্ত এক্ষণে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া জলপানি পাইতেছে | 
নিধিরাম যখন পাঠশালায় ছিল, তখন গোঁবদ্ধন মাঝে মাঝে তাহাক্কে 

ছু একটা লেখা পড়ার কথা জিজ্ঞাসা! করিত, কিন্তু ইস্কুলে যাওয়া অবধি 
নিধিরাম সে উৎপীড়ন ভইতৈে অবশহতি পাঈয়াছে, নিধিরাম আর 

গৌবদ্ধনের বিদ্যার আফ়্ন্াঁধীন নতে। জুতা, হেয়ারক্রস ও পমেটম্ 

ইত্যাদি যোগানই এখন অবধি গোবদ্ধনের পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে একমাত্র 

কার্য রহিল । নিধিরাম অনেক দিন হইতে তেল মাখা ক্ষান্ত দিয়াছে । 

গোবর্দনকে বুঝায় দিয়া, তেল মাখিলে মগজ শুকাইফা যায় স্থৃতরাং 
বিদ্যাঁও হয় না। এত আঁদরেব ছেলে একটু পমেটম্ অভাবে মূর্খ হইবে, 
উহ1কি প্রকারে গোবদ্ধন্র প্রাণে সয়? ্ুতরাৎ নিপ্রিরাম যখন যাহ চায়, 

ভিক্ষা করিয়! হউক, কর্জ্জ করিয়া হউক, গোবর্ধন আনিয়া যোগায় । কিন্ত 
ভনেক কষ্টালে লেবু তিক্ত হয়, নিধিরাম এটা বুবিত না । এক দিবস হাতে 

পয়সা, নাই, এমন সময় নিধিরাঁম এক ফরমাইদ্ করিল । গৌবদ্ধন বিরক্ত 

হয়! কহিল “তোর সঙ্গে একভ্তর যার] পড়তো তাঁর! এখন জলপানি পাচ্ছে, 

তুই পাস না কেন ?” 

নিধিবাম। “তা! কি তুমি, বলে বুঝবে? ওদের পড়া সব কীঁচা হয়ে 

আছে, এক বছরের বেশী এক কেলাসে থাকে না । আমি যা শিখ ছিঃ সব 

পাকা হন্ছে। ওদের জল্পাঁনি এক বছর কি জোর ছু বছর থাকবে, আর 

আমি যখন জলপানি পাৰ তখন ১০ বছর ক্রমাগতই' পাব! সাথে কি আমি 
এক এক কেলাসে হাও বছর করে থাকি । যত দিন পড়া পাকা না হয়, তত- 

দ্রিন আমি কোন কেলাঁস ছাড়ি না।” 

গোব্্ধন ভাবিল তাই বা হবে! সুতরাং আৰ কিছু বলে না। নিধিরাম 

এক্ষণে প্রাপ্ত বয়স্ক । ফাহাদের সঙ্গে পড়িতে হয়, তাহারা সকলেই নিধিরা- 

মের ১০1১২ বৎসরের ছোট ক্ুতব।ং তাহাদিগের সহিত পড়িতে নিধিরামের 

লঙ্জী হইতে লাগিল । এজন্য পিতা মাতাঁকে কিছু না বলিয়া নিধিরাম 

বিদালয় পরিত্যাগ করিল । কিন্তু তথাপি রোঁজ ১০টার সময় আহারাদি 

করিয়া আপনার পুস্তকাদি লইয়া নিখিরাঁম ভবানীপুর আইসে। দিন কতক 
এইক্সপ করিতে করিতে স্ঙ্গদোষে নিধিরাম একটু সুরাপান শিক্ষা করিল। 
কিন্তু স্থরাঁপান ব্যয় সাপেক্ষ। পরে কদিন থাওয়াইবে ? ক্রমে নিধি- 
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রামের,১০।১২ টাকা দেনা হইয়া! পড়িল, কোথা হইতে দে দেনা! পরিশোধ 

হইবে, ভাবির! পা না। অনেক চিতা করিয়া নিধিরাম এক দিবস' বাপের 
নিকট গিয়া কহিল “এত দিনের পর আমার পড়া পাকা হয়েছে, এখন১৫ টাকা 
খরচ করিতে পারিলেহইী আমিও জলপানি পাব । এই ১৫ টাকা কালিই চাঁই।” 

গোবর্ধনের গৃছে সে দিবস অন্ন নাই । ভনে জনে খরিদদারদিগের বাটা 
গিয়াছে, কোন স্থানে কিছু পায় নাই । বাঁটী আসিয়া রাগভরে হু“কা টানি- 
তেছে। নিধিরাম তাহার উপর অর্থ চাওয়ায়, গোবদ্ধন রাগ করিয়া কহিল, 

“আমি তোর পাকানো বিদ্যা চাইীনে, তোর জলপানিও চাইিনে। ভোর 

খরচ বুগিষে যুগিয়ে আমার যথা সর্ধস্ব গিয়েছে । এতদিন যদি তোঁকে মেঠাই 
তৈয়ার করিতে শিখাইতাম, তা হলেও একটা কাজ হত | যাঁ তুই আমার 
বাড়ী থেকে যা । আমার বাড়ীতে ভুই আজ অবধি ঢক্তে পাবি নে।” 

নিধিরাম এরূপ উত্তর পাইবে তাহা শ্বপ্পেও ভাঁবে নাই 1 মনে করিয়া- 
ছিল টাঁকা পাইবেই পাইবে, তবে ছু এক দিন বিলন্দ হইতে পারে । সুতরাং 

এ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত দেখিয়া তাহার বৃদ্ধি শুদ্ধি (যাহা কিছু ছিল) সমস্তই 
লোপ পাইল। আর কথা কহিতে না পাঁরিয়া বাটার অভ্যন্তরে তাহার মাতার 
নিকট গিয়া! কাদিতে লাগিল। 

পিতা মাতা কখন এক কালে জন্তানকে তিরস্কার করে নাঁ। একে 

তিরস্কার করিলে, অপরে ভিরস্কতের পক্ষ হয় । গোৌবদ্ধনের সহধর্মিণী পুত্রের 
পক্ষ হইয়া স্বামীর মহিত বিবাদ আরম্ভ কিল। দম্পতীর কলহে বহ্বারস্তে 

লবুক্রিয়। বটে কিন্ধ গলা কার কতদুর উঠে তাহা শাস্ত কারেরা নিরপণ 

করিয়া যাঁন নাই । আমরা অনেক দেখিয়া গুনিয়া স্তির করিয়াছি ষে, পুরুষ 

অপেক্ষা স্ত্রীলোকের গলা অন্তত ১০ গুণ উঠ্ঠে। সুতরাং মোদ্ক পত্ী 

যখন কথা কহিডেছিলেন, তুখন একজন চাপর্াসী বাহির হইতে পুনঃ পুনঃ 

কিজ্তাসা করিতেছিল«“এই কি গোবদ্ধন বাৰুর বাড়ী?” তাহা কাহারও কণকুহরে 
প্রবিষ্ট হয় নাতি । চীপরাসী উত্তর না পাই অনাহৃত হঈয়াও গৃহের অভ্য- 

স্তরে প্রবিষ্ট হইল । তদর্শনে মোঁদক পত্বী অবিলম্বে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। 

তখন চাপরাসী পুনর্বার দিজ্ঞাসা করিল “এই কি গোবদ্ধন বাবুর বাড়ী ?৮ 

গোবদ্ধন অবাক এতকাল কেহ তাহাকে বাধু বলিয়া ডাকে নাই |. 

সুতরাং সাহস করিনা নিজে বাবু খ্যাতি লইতে অসমর্থ । এজন্য জিজ্ঞাসা 

করিল “কোন্ গোবদ্ধন বাবু ?৮ | 
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চাপরাসী উত্তর করিল, “জনা্দন বাবুর ভাই 1 শুনিয়া গোবর্ধন 
সাহসে ভর করির। কহিল “আমিই গোবদ্ধন বাবু | ” 

এনস্থলে পাঠককে বলিয়া দেওয়া! উচিত, গোবদ্ধনের এক ভাই ছিল, 

তাহার নাম জনার্দন। গোবদ্ধনের স্বজাতীয় কোন এক ধনী ব্যক্তি জনা- 

দ্দনকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করে । এই আখ্যাস্মিকায় বর্তমান ঘটনার দিন 
কয়েক পুৰ্ধে জনার্দনের মৃত্যু হইয্বাছে। মৃত্যুর পুব্ জনার্দন উইল করিয়! 

গোবদ্ধনকে নগদ এক হাজার টা] ও সা্ৎ্সরিক দুইশত টাকার আয়ের 

ভূমি জম্পন্ভি দিয়া গিয়াছে । জেই উইলের স্বাদ স্থলিত পত্র লইয়! 

চাঁপরাপী আসিয়াছে । 

গোবদ্ধন “আমিই গোবদ্ধন বাবু” বলার, চাপরাসির নিকট. একখানি পত্র 

ছিল, মে সেই পত্রখানি গোবদ্ধনের হস্তে দিল । 

গোবদ্ধন ও নিধিরাষ উভয়ে যখ্পরোধনান্তি যত্ব করিয়া পত্রখানি পড়িল । 

পত্রের মন্্ এই ;--জনাদ্দন নগদ ১০০০ টানা দান করিয়া গিয়াছে ও ২০০ 

টাকা আয়ের ভূমি সম্পত্তি দিয়াছে । টাকা ঘখন প্রয়োজন তখনি লোক 

পাঠাইলে পাওয়া যাইবে আর ভূসম্পন্তি দখল করিলেই হুইল । 

পত্র প্রাপ্ত মাত্র গোবদ্ধন লোক পাঠাইয়া দিয়া টাকা আনিল। টাক! 

আসলে, তক উপস্থিত হইল, এ টাকায় কি করা উচিত? গোবদ্ধীনের সত, 

টাকায় নিজের পুঁজি বুদ্ধি করিয়া গ্রশন্তভাবে নিজ ব্যবসায় চালায়। 

গোবদ্ধিনের আ্রীর মত টাকাগুলি ব্যন্ন করিয়! অলঙ্কার প্রস্তুত কর! হয়। 

তাহ1 হইলে টাকাঁকে টাকা বঙ্গাপ্ন থাকিবে, যখন প্রয়োজন তখনি বন্দক দেওয়া 

বা বিক্রয় কর যাইতে পারিবে । নিধিরামের মত, নগদ টাকায় একট" বাড়ী 
থরিদ কয়! উচিত এবং ভূমি সম্পর্ভির আরে ভরণ পোষণ চালান কর্তব্য; আর 
মগ্রার ব্যবসায় একেবারে ত্যাগ কর! কর্ভবা। ম্িধিরাম উপযুক্ত পুত্র বলিক়্া 

নিধিরবামের কথাই সকলের গ্রাহ্য হইল । পরে, বাড়ী কোথায় খরিদ কর] 
উচিত, এই প্রস্তাব উপস্থিত হওয়ায় নিধিরাঁমের মতে স্থির হুইল যে, যেখানে 

কেহ না জানিতে পারিবে যে খোবদ্বনের কি ব্যবসায় ছিল ? 
অনেক বাদানুবাদের পর স্থির ভইল চানকে বাড়ী খরিদ করা উচিত এবৎ 

নিধিরাম ৮** আট শত টাকা লইফ়া চানকে বাটা খরিদ করিতে গমন করিল । 



৪৯৬ নবজীবন। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।, ূ 
নিধিরাম বাঁটী খরিদার্থ চানক আসিয়াছে । বাজারে এক দোকানে বাসা 

করিয়া নিত্য নিত্য বাটীর অনুসন্ধান করে, বৈকালে পার্কে বেড়াইতে যায় । 

এক দিবস অপরাহে পার্কে বেড়াইতেছে, এমন সময় একটি পুরুষ ও 
শ্ান্ত্রীলোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল । পুরুষের আন্দাজ ৩০ বৎসর 

বর্ম, কামিনীর ২*। ২২ বৎসর । নিধিরাম আটশত টাকার নোট কোন 
স্থানে রাখিতে সাহস না হওয়ায় সর্বদা নিজের পকেটে লইয়া! ফেরে, এবং 

পকেট হইতে কেহ চুরি করে এই ভয়ে সর্বদা পকেটের মধো, নিঙ্গ হস্তদ্য় 

_ব্লাখিষ্া সতর্কভাবে ভ্রমণ করে। হুঠাৎ্ উপযুণস্ত স্ত্রী পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ 

হওয়ায় নিধিরাম কামিনীর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া, মোহিত হইয়া সেই 

স্থানেই দীড়াইয়া রহিল । পুরুষ অগ্রসর হইয়া] নিধিরাঁমের নাম জিজ্ঞাসা 

করিল। নিধিরাম নিজের নাম বলিল। কোথায় বাটী, কিজন্য চানকে 
আসিয়াছে, তাহারও পরিচয় দিল। নিজ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যে অর্থ আনি- 

যাছে, তাহাঁও প্রকাশ করিতে'ধাকি বাঁখল না। নিধিরাম যে দরিদ্রের সম্তান 

তাহা কাহাকেও জানাইতে নিধিরামের হীচ্ছ] নাই । নিধরামও অজ্ঞাত 

_ পুরুষের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিল । জানিতে পারিল তাহার নাম দীনবন্ধু 

কামিনী তাহার সহধর্মিণী । উভয়েই ত্রাঙ্গ এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করণার্থ 

উভয়েরি চানকে আগমন । | 
এইরূপ পরিচয় হইলে, নিধিরাম- আবার একাকী পশ্চাৎ রহিল, ব্রাহ্ম 

দন্পতী অগ্রে মগ্রে যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে ব্রা্দিক। (নাম 

সরোজিনী) পতির কাণে কাণে কহিল “এরপ সুন্দর পুরুষ তুমি কি কখন 

দেখেছ ?” সরোজিনী এরূপে বলিল যে, নিধিরাম তাহ! স্পষ্ট শুনিভে পাইল? 

সরোজিনীকান্ত দীনবন্ধু উত্তর করিল “যা বলেছ ঠিক । অনেক লোক দেখেছি 

কিন্তু নিধুবাবুর মতন সুরূপ স্গগঠন আর কখন দেখি নি |” নিখিরাম একথা 

স্পষ্ট শুনিতে পাঈল। | 

এদ্িবস এই পর্ধ্যস্ত 1 সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া নিধিরাম রাষায সা | 

আসিল এবং ব্রাঙ্গ ও ব্রান্দিকাও গৃহে গমন করিল।, ৃ 

নিধিরামের সে রাত্রি আনন্দে নিদ্রা হইল না। কখন রাত্রি নর 

হইবে ও পার্কে পুনরায় বেড়াইতে যাইবে এই ভাবিতে লাগিল। 
ষথাসময়ে রজনী শেষ হইল, ক্রমে অপরাহ হইল, নিধিরাম হর্যোৎফুল্ল 



বড়গল্প নয়! ৪৯৭ 
চিত্তে পুনরায় বেড়াইত্তে গেল । অদৃষ্টক্রমে পুনবাক্স যুনক 'ও কামিনীর সাঁহত 

তাহার সাক্ষাত হইল। অদ্য সন্ধার সময দ্রীণবন্ধু বাবু নিধিরামকে 

কঠিলেন “মহাশয়, আমাদের বাসায় আন্বন না,পান তমাক খাইয়া যাইবেন।” 

নিধুর আনন্দের আর সীমা রিল না। পান মাক খাইঈর1 চলিয়া যাইবার 

সময় দীনবন্ধু তাহাকে পরদিবস আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন । ূ 
এইরূপ কএক দিঘস পরেই নিপিরামের সহিত ত্রাঙ্গদ্য়ের য্পরোনণন্তি 

সপ্তাব হইল । নিধিরাম এক্ষণে সণস্ত দিবসই প্রায় ত্রাঙ্গদ্বয়ের বাটাতে : 
থাঁকে। বাটী অনুসন্ধান করার কথা প্রায় ভুলিয়া গিক়্াছে । 

এক দিবস ষখাসময়ে ত্রা্গদের বাটাতে গিয্লা দেখিল দীনবন্ধু বাটীতে 
নাই, কামিনী একাকিনী আছে। নিধিরাম ই এক কথা কহিয়া ফিরিয়া 

আসিবার প্রস্তাব করিল; কামিনী কহিল “কেন নানেন ? বন্তুন। তিনি 

বাটী নাই তাহাতে ক্ষতি কি?” নিধিরাম বসিল। নানাবিধ কথার দিন 
কাটিয়া গেল। বাটা আদিবার সময় কামিনী হঠাৎ নিপিগামের হস্ত ধরিয়। 

কহিল “দীনবন্ধু বাবু আর জাত দিবস বাটা ভাঁদিঙ্গেন লা । তিনি বদ্ধমানে 
গিয়াছেন। আমার একলা থাকতে বড় কঃ হয়। 

আর একটু সকালে সকালে আসবেন।” 

কামিনীর হন্তম্পর্শে নিধিরামের শরীর শিহরিয়া উঠিল । নি্ষিরামের 

মনে কি ভাব হুইল, তাহা সগজেই অন্গভূত হইতে পারে, বর্ণনা করা অসাধ্য 1. 

বাটা যাইবার সময় নিধিরাম মাটিতে পা ফেলি-তছে কি না তাহা! টের 

পাইল না। ২ 
পর দিবস দকালে সকালে আভারাদি করিয়া নিধিরাষব্রান্মিকার বাটীতে 

গমন্ন করিল্। অনেক ক্ষণ একথ] সে কথার পর ক্রাদ্দিকা নিকটে আসিয়! 

নিধিরামের স্ষন্ধে নিজ মস্তক স্থাপন, পূর্বক কহিঙ্গ “একটা কথ। জিজ্ঞাসা 
করবে, সত্য বোল্বে কি?” | না 

নিধিরাম ব্রা্গিকার মন্তকে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া কহিল, “তার আর 

সন্দেহ? তুমি যা জিজ্ঞাসা ফোরখে আমি সত্য জবাব দিব |”... 
্রা্মিকা নিধিরামের দিকে কোদল নেত্র দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাষিল, 

“তুমি আমাকে ভালবাস কি.?” এই মাত্র বলিয়া রা লঙ্জাভরে ক অর্ধ মুড ফিড 
করিয়া ঘুখ ফিরাইল । তি 

নিধিরাম- স্সানন্দে পরিশ্ত। | (কহিল দামি তোমাকে কতাণবাসিনা? রি 



শপ 

8৯৮ ..  নরজীরন 

ষেমবধি তোমার সহিত দেখ! হইয়াছে, সে অবধি তুমিই ধ্যান, তুমিই এ 

আমি অন্য কিছু করি নাই, অন্য কিছু ভাবি নাই। নিয়ত কেবল তোমাকেই 
ধ্যান করিতেছি ।” একটু*থামিয়1 পুনরায় নিধিরাম কহিল “আমি একট! কথা 
লিজ্ঞাসা কোর বে! ? | 

ব্রান্মিক' নিঙ্গ হস্তদ্বয়্ মধ্যে নিধিরামের হস্ত গ্রহণ করিয়া! কহিল “যা 
খুসি 1” তন নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল “ভুমি কি আম্মাকে ভালবাস %, 

ব্রা্দিক1 কহিল “পুরুষের কি কঠিন মন? তোমার কি এখনও তাক 

সন্দেহ আছে ?” 

এই উত্তর পাইযা নিধিরাম আন্মিকার হ্তদ্য় ধারণ করিয্বা কি বলিবে 
এমন সময় গৃহদ্বারে পদ প্রক্ষেপের শব্দ তাহাদিগের কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হইল । 
মুহূর্ত মধ্যে দাসী আসিব" ব্রাঙ্গিক্াকে কহিয়া গেল, বাবু আস্ছেন। ত্রান্িকা 

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কঠিল “এখন উপায় কি তুমি এ পরদার আড়ালে 

যাঁও । নিধিরাম কহিল “কেন আম খিউবীর দুয়ার দিয়? বাহির হই 

যাই না কেন ?* টি ্ 
ব্রা। “&না নাঃ তা হলে সর্বনাশ হবে|” এই কথা! বলিতে বলিতে 

ব্রাহ্ম উপরে আদিল । নিধিরাম উপারাস্তর না দেখিয়া পরদার আড়ালে 

গ্রিয়া লুক্কায়িত হইর] রহিল | | 
ব্রাহ্ম এবং তাহার আর একটি বন্ধু উভয়ে আসিয়া গ্রহে উপবেশন 

করিল । ব্রাঙ্গ নিদে কম ষণ্ডা নহে, বন্ধুবর কলেবরে যেন ষমের সহোঁদর ।. 

উভয়ে বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতে লাগিল । ব্রাঙ্দিকা আসিয়াও সেই গল্পে 

যোগ দিল। কিল “এসে, না ধাঁচলাম । এই দিন একা একা! 'থৈকে 
আমি পাগল হবার যো হয়েছি ( একটি লোক নাই যে একটঃ কথ! ই । 
সমস্ত দিন কেবল বুখান্টপ্বাইি কাটাই । তোমরা আসিবার পূর্বেই কেবল 
আমি জেগেছি। সমস্ত দ্রিন ঘুমিয়ে ছিলাম । নিধু বাবু কোজ রোজ 

আসতেন কিন্তু আজ ছু দিন অদৃষটক্রমে তিনিও আসেন নাই” নিধিরাম 

মনে মনে বলিতে লাগিল “বেশ, বেশ। কামিনী কি কুহকিনী! ৮ 
নিধিরাম সমস্ত শুনিতেছে ভর কতক্ষণে গল্প শেষ হইবে ভাবিতেছে। মশার 

(কামড়ে নিধিরামের প্রাণ ওষাগত | জোরে চাপড়ে মশা মারিবার বো নাই). 
মুষিকগণ গৃহের একোণ ওকোণ কিচ, কিচ, শব করিয়া বেড়াঈভেস্কেন 
নিথিরাম সর্বদাই ভয় পাইতেছে, পাছে তাহাকে কামড়ায় পুর ক্রমে 
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রাজি বৃদ্ধি, হওয়ায় আর.এক উপসর্গ 'হইল--নিধিরাম ক্ষুধার, কষ্ট পাইতে 
আরস্ত করিল। ক্রমে রাখি ছুই প্রহর হইল, তখন বন্ধুবর গৃহে প্রত্যাগমন 
করিতে উদ্যত। গাত্রোথাল করিয়। কহিল “দীনবন্ধু চুরুট আছে? একটা 
দাও দেখি।” দীনবন্ধু চুরুট দিলে চুরুটটি ধরাইয়া বন্ুবর টানিতে আরত্ত 
করিলেন, এবং নিধিরাম যে পরদার আড়ালে ছিল. সেইখানে গিয়া ঈীড়া- 
ইলেন। নিধিরাম তামাক খায় কিন্ত চুরুটের গন্ধ সহ্য করিতে পারিল না। 
চুরুটের গন্ধ পাইলেই, ক্লিধিবাম ইশচে | চুরুটের!গঞ্ পাইয়া নিধিরাম নাক 
টিপিয়। ধরিল এবং অতিকষ্টে প্রথম বার হাচি সম্ধরণ করিল, কিন্ত কতক্ষণ 
নাক টিপি! থাকিবে? অবিলম্ষেই হাচিয়া ফেলিল'। বন্ধুবর কেও কেও? 

বলিয়া একটু পিছাইল কিন্তৃ,পুনঃ পুনঃ হাঁচার আলোক আনিরা ব্রাহ্ম ও বন্ধুবর 

উভয়ে একত্র আসিয়া নিধিরামকে ধুত করিল । নিধিরামের হস্ত ধরিব! 

মাত্রেই নিধিরাম বেহু'স। কিন্তু ছুই চারি বেত্রার্থাত রূপ উত্তেজক ওঁষধ 

প্রয়োগে নিধিরামের চৈতন্য হইল। ত্রান্ম নিজ পতীকে যৎপরোনাস্তি 

তিরস্কার, করিতে আরম্ভ কর্রিল। «এই তোমার «একা থাকা বুঝি? নিধু 
বাবুর সঙ্গে বহুকাল সাক্ষীৎ হয় নাই, না?” পরে ব্যবস্থা স্থির হইল, 
আপাতত নিধিরামের নাক কাণ কাটা । বন্ধুবর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একখানি 
শাপিত ক্ষুর আনয্বন করিল। নিধিরাম উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়ী কহিল 
“আমার নাক কাঁণ কেটো না, আমার কাছে যা আছে সব নেও ।” অনেক 
কষ্টে ব্রাহ্ম ও বন্ধুবরকে সম্মত করাইয়া! নিধিরাঁম নিজের পকেটে যে ৮** 

টাঞ্চার নোট ছিল'তাহা দান করিয়া! নাক কাণ: বাচাইয়া চলিয়া গেল। 

শুন! গিয়াছে, ত্রাঙ্গ, ব্রাঙ্মিকা ও বন্ধুবর এই রূপেই জীবনযাত্রা রাহ, 
করে এবং এইব্ধপে যথেষ্ট টাকাও সঞ্চয় করিয়াছে । . 

নিখিরামের যে কেবল নাঁক কাণ বজায় রহিল, এমত নহে, , নিধিরামের 

চৈতন্য হইল । গৌবর্ধনকে বলিয়া! বাঁকি ছুই শত টাকা দোকানে ফেলিয়া: 
দোকান ফলাও :করিল; ক্রমে বাপ. বেটায় গুড়ের. কারবার করিল। 

গোবদধনের পরলোক হইয়াছে ; নিখিরাম। এখন. কলিকাতার চীনেবাজারের 

মোড়ে দোকান করিয়াছে; এখনও ছুই প্রছরের সময় দেখিবে» নিধিরাম 

ছুই: হাতে অন্দে মিঠাই. দিতেছে, যে পয়সা দিতেছে একবার. মাত্র হাতে 
ছড়াইয়া। দেখিয়া। বাক, ফেলিতেছে ; ; কিন্তু নিবিরাম' ভাল ব্রা, ভক্ত 
ব্রাহ্ম বুঝে না) দর্ক্তি চ-ন্ম! ওয়ালা খরিদ্ধার - দেখিলেই : বিকট. টাক্ষ, 
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করিস্কা বলে, “মহাশয় কি নিবেন? তাহার পর পয়সা লইয়া গণিত বাক্সে 
রাখিয়া তবে নিঠাই দে, নিধিবামের ব্রাহ্ম ভীতি বোধ হ্র ইহজন্ে 
যাবেলা। 

সুন্দরবনে ব্যাপ্রাধিকার | 
বহুকাল হইল, স্বন্দর-বন অতিসমৃদ্ধি শালী জনপদ ছিপ । এখনও 

তাভাঁর নান! প্রতাক্ষ প্রমাণ পাওয়া যার। নিবিড় জঙ্গল মধ্যে, প্রন্তরময় 

সোপান শোভিত বুহুৎ সরোবর, কাঁকক্া্ধয খচিত বিশাল শিব মন্দির, ভগ্ন 

অট্রালিক! সমৃত্গের ক্রোশবাপী ধংশাবশেষ, শ্বন্দর বনের যেখানে সেখানে 

এখনও আছে। ফক্পাদী রাজধানী পারিস নগরে বঙ্গদেশের যে অতি পুরা- 

তন মানচিত্র আছে, তাহাকে দৃন্দর-ধন মন্যে পাচদ্রি জীবন্ত নগরের নাম ও 

চিহ্ন আছে) আর লুন্দর-ন্র সমৃদ্ধির কথা বুদ্ধ জনগণের মুখেও শুন! 

গিষ্কাছে । কিন্তু এখন সমস্ত কাল-কুর্ষগত | কিসে গ্রাম নগর গৃহ গোষ্ঠ 

সমস্তই উৎ্সন্ন গেল? কেমন করিয়া জনাকীর্ণ জনপদ গভীর নিবিড় জঙ্গলে 
টি হইল? 

প্রসিদ্ধ ভূকৈলাসের পারা ভ্টপনীর একজন ভষ্টাচাধ্য এ প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করেন । ঘোগী নিশ্ান্ত-ন্বল্পভাষী ভিলেন, উত্তরে বলেন যে “ুন্দর- 

বনে ব্যাপ্রাধিকার হওরাতে এবং স্থন্দরবন বাসীর! ছুন্মাতি বশত ব্যান 

অবলম্বন করাতে, কালে সক্ব-বন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে | 2. 

এ কগণ বড় বিচিত্র | ইতিহাসে এরূপ আর কোথাও হইয়াছে, কিন! ূ 

জানি না। মন্ুষো ও দৃর্ম অসলঘ্ন করিয়াছিল, একথা বিদ্ময়কর,ও 

হাস্যকর । কিন্ত আশার পরিণাম ভাবিলে বোধ হর নিতাস্ত বিষাদ পুর্ণ । 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথাটি ষে: বে বিবৃত করেন, আমরা সেই ভাবেই বিরত 

করিবার চেষ্টা করিব। তিন এক রন প্রধান নৈথাখিক ছিলেন, যদি, তাহার 

বিবরণে কার্ধ্য কারণের পরম্পর নিপ্ধারণে কিছু গণ্ডগোল থাকে, কনে 
2 দায়ী | | নো টং 

এক কালে চন্দর-বীপের রাঙ্গারা বড়ই ্রতাপারিত চে উস ৪৪ 
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বঙ্গ দেশের দক্ষিণ ভাগ তাহার! সমন্তই অধিকার করেন। তখন স্ন্দরবন 

বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। সাগর সন্গিকট হওয়াতে বৈদেশিক নৌ-বাণি- 
জ্যের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল । শ্রেষ্ঠী জাতীর নিরীহ বণিকগণ ধান্য,ত্তাআঅকুট, 

মধু, মোম প্রস্ৃতির ব্যবসা করিয়া! অতুল সম্পত্তি করিয়াছিলেন। পৌগু, 
বংশীয় অগণিত কৃষিবলের পরিশ্রমে সমস্ত ভূভাগ সম্বংসর বাবৎ শস্য-শ্যামল 
থাঁকিত। ব্রাঙ্গণগণ দেব-প্রসাদে এহিক চরিতার্থত। লাভ করিয়া! পার" 

কালিক সুখাশায় দ্রিনাতিপাত করিতেন। দিবসে প্রান্তরে কৃষকগণের নীরব 
শ্রম চালনায়, গ্রাম নগরে বাণিজ্যের উত্্সীহময়ী নিরস্তর গতিতে এবং রাত্রি 
চারিদগড পর্য্যস্ত দেবমন্দিরের ও বৌদ্ধ মঠ সকলের বাদ্যঘণ্ট1 রবে, সমস্ত জন- 
পদ আকুলিত থাফিত। 

স্ন্দরবনের পুর্বে পশ্চিমে বন ছিল। চ্ীপের রাঙ্গারা পুর্বদিকের ৰ্ন 
কাটিয়! নগর পত্তন করিতে লাগিলেন,পশ্চিম দ্রিকের জঙ্গল তাঁড়ন1 করিয়া! নবা- 

গ্রত মুসলমানের! সেনানিবাস স্থাপন করিতে লাগিলেন । ছুইদিক হইতে তাড়িত 
হইয়া ব্যান্্র ভল্গুকাদি শ্বাপদ সকল স্বন্দর-বন অফুক্রমণ করিতে লাগিল। এখন, 
এই মহামারীপূর্ণ বঙ্গদেশের কোন কোন পন্নীগ্রামে যেমন দিবারাত্রি শ্গালের 

উপদ্রব হইয়াছে, প্রথম প্রথম, সেই সময়ে সুন্দরবনে সেই রূপ বাঘের উৎপাত 
হইল! শবে শৃগালের উপদ্রব অপেক্ষা বাঘের উৎপাত অবশ্য অধিকতর 
ভয়ঙ্কর | শৃগালে এখন, ছোট ছেলেটিকে তেল হল,দ মাখাইয়া পড়ার উপর 
রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখিয়া নব প্রস্থৃতি পুকুর ঘাটে নিয়াছে দেখিলে, ছেলে- 
টিকে বনে লইব্নাঁ যায়) ছোট বউকে মাছ ধুতে খিড়কীর ঘাটে নামিতে 

দেখিলে, পাশের কচুবন হইতে মাছের পেতে ধরির! টানাটানি করে; চৌরী- 
ঘুরের মেঝে হইতে পাক। কাটাল মাথায় করির পালায়; কীধাকীাধি করিয়া 

রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়া ইলিশ মাছের হাড়ি খাস; আবার ছই দশট। হনে 
হইলে, খাকে পায়, তাকেই কামড়ায়, বাধা বন্ধক মানে না, লোক জনকে 

তয় করে না; মারিতে গেলে, ঘাড় ফিরাইরা লাঠি কামড়াইয়া ধরে। 

এখনকার দিনে, এই বিপুল অর্থ ধ্বংশকারী পোলিস, প্রহরী বেষ্টিত বঙ্ধ-- 

মণ্লে, এই বন্দুক-বেটন-সঙ্গিন-প্রবল, সঙ্গন,দিনে ষখন সাষান্য শৃগালের 
এইরূপ উপদ্রব ভইয়া উঠিয়াছে, তখন, সেই সেকালে, সেই, শ্রেষ্ঠী পৌগু, 
পর্ণ নিরীহ নিবাসে আবাদ-তাড়িত ব্যাগের উৎপাত.যে.কি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, 
তাহা সহজেই বুঝ! বাক্স। প্রথমে ছাগ মেষ নিঃশেষ হকঈতে লাগিল). 
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তাহার; পর. গোস্ে আর নাও থাকে, না, ক্রমে-বাথানের, রা হিম, 

করিতে, লাগিল ১ দুটি দশটি: করিয়৷ রাখাল বালক মারা! পড়িল.) তাঁহার, 
পর্ব অবেলায়, রাত্রিরেলায়, সকাল বেলায় মাঠে ক্কাটে আর কেহ. চলে, না, 

ক্রমে গ্রাম নগরোও এ সময়ে চলাচল বন্দ কইল, কাজের খর, দিনের।. 
রেল।' ছাড়া” আব দোকান পশার হম না। লোমশ. লাঙ্গুল,, উত্তো্ন: 
করত লক! লক করিয়া. লালায়িত দংস্র'জিহুবার, ক্ষগ।, প্রভার শ্মশান 

আলোকে ভী্বণ ফুখমণ্ল ভীষণতর করিয়া» বৃহৎ বৃহৎ রাজ-ব্যান্র 

সকল পথে ব্যাটে পাদ্দাড়ে বিচরণ করিতে থাকে ). সহজে-ক্ষুধা নিবারণের 

উপাদাননা পাইলেগো-শালের সন্নিকটে গিয়া ভীম গঙ্জন করে, ছুই একট! 
ভীক্ষ গোরু দড়ি ছি'ড়িয়া আগড় ভাঙ্গিয়! বাহির হুইয়ণ পড়ে, অমনহী ঘাড় 

ভাঙ্গিয়া পীঠে ফেলিয়া লাঙ্গল আছড়াইতে আছড়াইতে লম্ফে লপ্দে 

পগারের মধ্যে লইয়া গিয়া উদর পুরিয়া তাহার রক্ত শোষণ করে। ক্রমে 
গো-সেধক হিন্দু তাহার বহুদিনের অভ্যন্ত হিন্দুানি ভুলিতে .লাগিল। পোগা 
ভাঙ্গড়া বুড় গোরু আর গোমালে বাধিত না; ক্ষুধিত ব্যাস্ত্রের নজরানারূপে 

তাহাই রাত্রিকালে গো-শাল্বার বাহিরে বাঁধিয়া রাখিত ।কিছু দিনে গে।-মহিষ, 

ছাগ-মেক্ সকলই: প্রায় অর্দসার হইল. -দুর্ধ ত আর মেলেই না; চা্ীর চাস 

বন্দ হইবার উপক্রম হইল; ছোট ছেট:ছেলেপিলে ছুধ বিনে মারা পড়িতে 
শাগিল; তখন সুন্দরবন অধিব। মীরা, দারুণ 'ন্নকষ্ট সঙ দেখিয়া নানান্বপ 

ভাবনা, ভাবিতে লা্গিল | .... -:.. 

তদানীত্তন বুদ্ধিজীবীর] বিদ্ধান্ত নিলি ষে মনুষ্য শরীরে ব্যাদ্রের মত 

বল নাই বলিয়া মন্থষ্যের এরূপ ছুর্দশ হইতেছে; অতএব শরীরে ব্যান্্ের 

মত বল করা নিতান্ত আবশ্যক ।' ব্যান্্ লক্ষ ঝম্প দিয়! চলে ফিরে, তাহা, 

তেই উহাদের অত বল,, অতএব লম্ফ ঝম্পে চলা ফের! করা নিতাস্ত আর” 

শ্যক রাত্রিতে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত সুরুহহ, প্রাঙ্গণে কবাটে লৌহ অর্থল- 

লাগাইয়া বালক: বৃদ্ধ যুৰা ব্যাপ্ররৎ হুহস্কারে লন্ফ বম্প করিতে লাগিল; রি 
দিন এইরূপ হয়, শরীর অবদর হইন়্1 পড়ে, আবার দশ দিন কামাই যায়” 

. খুতি.লটপ্ট- করিয়া, ত শার্দ,ল. কুন্দন. হয় না? ব্যাপ্রের মত অঙজদ- 
করা ভাল; তাহাতে নানা পিকে, স্থবিধা আছে, একত ব্যাপ্ত ঝষ্পের 

নুরিষা, দ্বিতীয় গরম কাপড়ে শরীরে. বলাধান হয়. তৃতীয় আপাবম্জ 

লোমল কাপড়ে দে মোড়া থাঁকিলে, ব্যান্্রের আক্রমণ হইতে নেকেট 
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পক্ষ, আছে? চি ব্যাপ্ত বোধেও ভুলক্রমে ব্যান্ত হস্ত হইতে গন্ধিত্রাণ 
পাওয়া খাইতে পারে । ক্দুতরশং ভোট কম্বলের পা! হইতে আঁ পর্য্যন্ত 

“্বাঘখাধবা?” বানাইয়া! স্দর বনের তদানীত্তন বুদ্ধিজীবীরা শু ধনবাদের! 
তাহাই পরিধা্ংকরিতে লাগিলেন। উহাঁরি মধ্যে একজন স্ুবুদ্ধি বলিলেন, 
যে লন্ফের সহায় লাগল; বিশেষ পণ পক্ষী সরীস্থপ সকল জীবেত্ই যখন 

লাজ:ল রহিম্বাছেন তখন, মন্ুষ্েরও থাকা চাই; তবে ষে ম্বভাব হুইতে নাই, 
সেট কেবল মন্ৃষ্যের বুদ্ধি: পরীক্ষা করিবার জন্য । মানুষের গাত্রে দীর্ঘ 

লোমও ত নাই তাহ] বলি মনুষ্য কি লোমশ অনচ্ছদ পরিবে না? সিদ্ধান্ত মত 
ক্কার্ধ্য হইল ; শুষ্ক বেতস লতায় কম্বল চির জড়াইয়] তাহাই মন্ুষ্যের অঙচ্ছদ 
৫মরুদণ্ডের নিয়ে লাগাইয়া! দেওয়া হইল । বিজ্ঞের! লাঙ্গ,লের আর্য স্থির 
করিয়া দিলেন, পাচ বৎসর পর্যন্ত অর্ধ হস্ত; পনের বৎসর র্যস্ত এক হুম) 

ভাহা!র পর-- 

প্রাপ্ডেত ষোড়শে বর্ষে সার্দদবিহস্তকো ভবেৎ। | 

স্থির, হইল; যে ব্যাস্্রের মত এই লাঙ্গ,ল ভয়ের সময় হাতে ধরি টানি 

নত করিতে হইবে ; লম্ফ ঝম্প কালে, বেতের রোঁক ছাড়িয়া দিবে। লেজ 

ধক] হইয্বা লক লক্ করিবে; ক্রমে অবশ্যই ইরা ঘুঝিতে পারিলেন, ষে 
হাতে পায় না চলিলে লক্ লকাগিত লাঙ্গ লের শোভা হয় না; বিশেষ হাতে 
পায় হ'টিলে অনেক চলা "যায়, ফুর্ভিতে চলা যায়, আর শীত হাপাইিতে হই 

লাল্গুতরাং বুদ্ধিজীবীর হাতে পায়েই চলিতে লাগিলেন । 

এষ্টরূপ করিতে.করিতে বুদ্ধিজীবীর! ক্রমেই, আচারে ব্যবহারে, আহারে 
বিহারে অ্পূর্ণরূপ [ব্যান ধন্মীবলক্ষী হইলেন । শরীরেক্স পশম নষ্ট করাই 
ভুল এই ধারণা হইল; প্রথমে দাড়ি রাখিতে লাগিলেন; তাহার পর মাথার 
বড় বড় চল রাখিলেন, তাহার পর বাকা বাকাঞলখ। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে 
আশচড় কামড়ের প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল । কমে নান আচমনাদি মনুষ্যের 

অহস্কার জাত কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইল । ব্যাস্্রভয়েও বটে, ব্যান 

রাজ্যাধিকারী বলিয়া তাহাদের: অন্থকরণেও বটে, ক্রমে. রাত্রিতে, অরগল বধ 
গৃহে কাজকর্ম হতে লাগিল । . তবে মাতায়াতটা, দিন ছ'পরে বারি পাবে) 

লাঙ্গল নন্ত করিয়াই হইত সেই সময়ে পথিকের! কম্বলের, প্বাশথারবারা” চা ৃ 

গ্রমারিত করিয়া ুখব্যাদ্বান করিতেন, এবং লিহ" লি ভাবে (লোলজিহ্বা ৃ 
আকুঞ্চনপ্রসায়ণ করিতেন। : উত্তীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইয়া, হস্কারে' বলিতেন, 



“আলুম্্৮ তাহাতে আগমন বার্ভাও জানান হইত এবং অবলম্থিত,ব্যান্্র 
ধর্মও রক্ষা হইত বুদ্ধিজীবীগণের দেখা দেখি অনেক গরীব দুঃখীও 

ব্যাস্রপর্ম অবলম্বন করিল)" ষাঁহাদের কম্বল ভূটিল না তাহারা নারিকেল 

ছোলের কীথার বাঘথাব্ৰা করিল, আর কুটার মধ্যে গর্ত ক রয়া রাত্রিতে 

তাহা'রই মধ্যে বাস করিতে লাগিল । | | | 
ছাগ মেষ কমিয়া গিয়াছে, কিন্ত বাদ্রের মত মাংস না খাঈলে শরীরে 

বল হইবে কি প্রকারে ; অনেকেই আহারার্থ কুক্কুট পালন করিতে লাগি- 

লেন; কুদকুট গুলা বীধিয়া রাখিয়া, লম্ দিরা তাহাই স্বীকার করা হইত, 
প্রথমেই ঘাড় ভাঙ্গিয়া আম রক্ত ভক্ষণ করা হইত, ব্যান্ধন্্মবিৎগণ 
বলিতেন, এমন উপকারী পানীয় আর নাই ; আর মাঁংসও অনেকে অসিদ্ধ ভক্ষণ 

করিতেন; যাহার! রূপ করে, তাহারাই ত বলশাণী। ভক্ষ্য গুলার অস্থি 

পঞ্জর গৃহমধ্যে ছড়ান থাকিত, পণ্িতে স্থির করিয়াছিলেন. যে উহাতে দূষিত 
বায়ুর দোষ নই করে, এবৎ গন্ধে বলাধাঁন হয়। 

সুন্দর বন স্বভাবের উপবদ স্বরূপ ছিল; ক্রমে ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইল; 

জঙ্গলে ব্যাঘ বাস করে, স্থৃতরাৎ মানবগণেরও জঙ্গলে বাস করাই শ্রেয় 

_ধলিয়! বিবেচিত হইল | কাঁজেই কেহ আর জঙ্গল কাটে না; তাহাতে চাস 

বাপের হাস হওয়াতে মাঠ ঘাট সমস্তই জঙজলে পরিপূর্ণ হঈল। কুকুট গোঠীর 

ভ্ীব্দ্ধি হইতে লাগিল; গ্রামের নিকটস্থ জঙ্গলে পালে পালে বৃহৎ বৃহৎ 
কুুটগুল1 কেবল “কঃ কঃ: করিয়া পাখা ঝট.কাইতে বট.কাইতে উড়িয়া 

বেড়ায়, আর পালে পালে বানর ভালে ডালে লাফালাফি করে। এখন 

ব্যাপ্ত ত সুন্দর বনে রাজ্জ-রাজেশ্বর হইয়াছে । ব্যাপ্ত শব্দের পূর্বে রাজ শব্দ 
যোগ ন। দিয়া, কথাটা মুখে আনিতে কেহই সাহস করিত না,। সেই ্ 

অবধি স্থন্দরবনের বাস্্রেরনাম রাঁজবাঘ (0১০51 1191) হইয়াছে । সুন্দর, . 

বনের বীরগণ সকলে তখন “নরব্যাস্ত্' নির-শার্দল' পদে অভিহিত হইতেন) 
এবং প্র রূপ বিশেষণে শ্লাঘা মনে করিহেন। “বিদ্যাবাগীশ' ন্যায়বাগীশ'... 

উপাধির ষে দুই দশজন উন্টাচার্ধ্য ছিলেন, তাহাদিগকে কেহ “বাধীশ' বালিনে রঃ 

আহলাদিত হইতেন। ঢা 
সবল পৌগ্ডের! অনেকেই 'বাঘ' বাঘেয়া: ও দ্াঘচি” উপাধি পার 

আপনাদিগ্রকে গৌরবান্িত মনে করিতে. লাগিল। এইরূপেই রামধন বাগের,.. 
এবং কৈলাস বাগতির পুর্ব পুরুষের নামকরণ হয়। কেবল বিশেষণ শবে. 
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বাঁজাভিবিশেষের নামেই যে ু ্দরবনে ব্যাজ্াধিকারের পরিচয় আছে, এমন 
নহে; বাগ্ পাওয়া, বাগিয়ে লওয়া ইত্যাদি নৃড়ুম ক্রিয়া সেই সময়ে হট 
হইয়াছে, এবং ন্তাহাতে বাঙ্গালার অভিধান পুষ্ট হইয়াছে। স্থত্দরবনে 

ব্যান্রাধিকারের আরও বিস্তর প্রমাণ আছে; এখন খদিও প্রায় নির্মনুষ্য 

হইয়াছে, কিন্ত তথাপি যেছুই দশজন লোক দেখ। যাক, তাহারা অনেকেই 
ব্যান্র-ধন্মা বলঙ্বী । 

সুন্দরবন বাসীর'-ব্যাত্রধন্্নাবলম্বী হওয়াতে ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্য উঠিয়া 
গেল; চাস বাস কমিয়া গেল; অনেকেই নির্ধন হইল । কেবল লন্ফ 
ঝপেই মন, জ্ঞানচর্চা উঠিয়া গেল, তাহারা মূর্থ হইল | অল্লাহারে শরীরে 
বল করিতে গিয়?, অধিকতর বলহীন হইল; ঘোরতর জঙ্জলে একদ্ধপ জঙ্গল- 
জর জন্মিল; তখন সেই দারুণ জরে, অর্থাভাবে, পথ্যাভাবে, ক্ষীণপ্রাণে 
তাহারা কত দিন যুঝিবে 1? প্রচ্যহ সহত্ত প্রাণী মরিতে লাগিল, ব্যাপ্ত ধনী 
বলম্বী 'সধিবাসীর1 ধায় সকলেই উৎসন্ন গেল, আর রাজ-ব্যাস্্র সকল সেই 

ভীষণ গহন শ্মশান বনে শৃগাল হরিণ শীকার করিয়া একাধিপত্য রাজত্ব করিতে 

লাগিল। কথাট। শুনিলে হাসি পান, ভাবিলে গ! শিছরিয়া উঠে ! 

আমাদের অধীনতা। | 
আমাদের অধীনতা আন্গ কাল সকের সামগ্রী হয়ে উঠেছে! তেধানে 

যাও্ঁ, শুনিখে অধীনতা । অধীনত! ! অধিকাংশ সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রের 

অধীনত! মৌরুষী দোত। বালকগণের ছাত্রমভায়, '্রীডিং ক্লবে অধীনতান্র 

ছড়াছড়ি। ছাট বাজারে, গাছের তলে, গুরু মহাশয়ের পাঠশালে নিভ্যই 
অধীনতা' সম্বন্ধে “বিরাট সন্ত আহভ-হায়। “ভাই, উঠ, জাগ আমানের 
জন্মভূমি-_-তারত ভূমি পরাধীন, কতগুলি: রাঙ্গল ঘবন:( জনাস্তিকে ইং 
বেজ ) আমাদিশ্বের লক্মভূমিকে ক্রেশ: দিতেছে) আর ঘুমাইও না) কোমর 
বাঁধ, খাড়া ধর, ভাড়াও কেটাদের সাগরের পার 1” ধেখালে সেখানে এইন্রপ. . 
উত্তেজন! পূর্ণ বক তা শ্রুত হয়। আমারা একদিস: দেখিক্বাঙি, একটি বিদ্যা: এ ্ 

লয়ে ছুটার পর ছাত্রগন লতা করিয়াছে 'প্াধীন া/জবদ্ধেবকৃতা হইতেছে; টা 
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একটি অল্পবয়স্ক কণ্ন বালক হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক বক্ত তা করিতেভে “তাহার 
ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠের বক্তৃতা শুনিয়া হঠাৎ যাত্রার দলের ভোঁকর! বলিয়া বোধ 
হয়! বাঁলকটি বলিতেছে, “হে সভ্যগণ ! আসুন, আমরা সকলেই বদ্ধপরিকর 
হইয়া জন্মভূমির শক্রদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হহী। “সম্মুখ সংগ্রামে যার 
মাথা কাট? যায়,কবিগণ মুক্তকণ্ে তাঁর ঘশ গার 1” আমরা আর শুনিতে পাই- 
লাম না, ঘোরতর করতালি ধ্বনিতে দিগন্ত পুরিঘা! গেল । হায়! যে দেশের দশম 

বর্ষায় বালক পধ্যস্ত জন্মভূমির জ্বন্য প্রাণ দিতে উদ্যত, সে দেশের সৌভাগ্য 
হুর্য্য আজও. উদয় হয় না.কেন! অনেকেরই বিশ্বাস, ষে আমরা স্বাধীনতা 

বিষয়ে অনেক উন্নত হইয়ানি শিক্ষিত, অশিক্ষিত, প্রবীণ, শিশু সকলেই 
অধীনতার যন্ত্রনা ও স্বাধীনতার সৃথ বুঝিয়ীছে । কিন্ত এটি বিষম ভুল । শুধ ভূল 

নহে, মহা? অনিষ্টকারী ভূল। কেবল বাঙ্গণার কথা বলি, শতবৎসর, 

শতবৎসর কেন-_পর্ধাশ বৎসর পুর্ববে ষত বাঙ্গালি স্বাদীনতা অধীনতা বুঝে 
নাই, আজ কাল তার শতশ্খণ, বাঙ্গালি স্বাধীনতার জন্য মত্ত রহিয়াছে। 

এটি সময়ের ফল ও তৎ্সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার ফল । পৃথিবীতে কোন জাতি 
চিরদিন অধীনত! তিমিরে আরৃত.থাকে নাই, কেহ অল্প দিনে, কেহ অধিক 

দিনে, কেহ দশ বৎসরে, কেহ শত বত্সরে, সহশ্র বৎসরে আপন অবস্থ। 

পরিবর্তন করিয়াছে ।. এই চির প্রসিদ্ধ নিত্ম গুণে আজ আমরাও অধীনত 
শৃঙ্খলের অসহ্য যাতনা ও স্বাধীনতা সখের মাহাত্ম্য অনেকটা বুঝিয়াছি। 

কিন্তু শুধ কাল প্রথাহে জড়বৎ চালিত, হইলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে কশিক্ষা 

চাই। ছুর্ভাগ্য বশত, আমাদের এই শিক্ষা বিরুতা ও অগ্রহীনা। 
অভাবের অভাবত্ব. ভালরূপ. হৃদয়ঙ্গম না হইলে, তাহ! পূরণের জম্যক্রূপ 

চেষ্টা হইতে পারে না এবং সে চেষ্টাও ফলবতী হয় না। আমর। স্বাধীনতা 
অভাবী । সর্বদা স্বাধীনতা সাধীন তা করিয়! গণ্ডগোল করি কিন্তু আমর! 
কত্বজন স্বাধীনতা বুঝি? আমর! পরাধীন বলিয়া আমাদের জীবনে কি 

দুঃখ আছে? আমরা! অহোরাত্র গলদঘণ্ম পরিআম করিয়া যাহ উপার্জন 

করি, তাহা ইংরেজকে দিতে. হয়, এই দুঃখ? কেন? ইৎরেজ রাজা 

না হইয়। যদি ভারতবাপীই কেহ রাজা হইত, মনে কর বাঙ্কালিই যদি রাজ! 
হৃইত, তাহা হইলেও ত তোমাকে এইব্ধপ পরিশ্রমের অর্থ বা্জালি রাজাকে 
দিতে হইত, তাহাতে তোমার আমার লাভ কি? এইব্ধপ মনে ক্রাই, 
ভুল এবং এই ভুলেই আমরা স্বাবীনত! স্বাধীনতা করি. কিন্তু উহার কিছুই 
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বুঝি না। কয়জন বাঙ্গালিগুকূত রূপে অধীনতা খন্ত্রণা অন্থুভব করেন? 
একথা 'শুধু অশিক্ষিত: দিগের পক্ষেই প্রযুজ্য নহে, দেশীয় অর্ধ শিক্ষিত 

গণেরও এবিষয়ে সম্যক অনভিজ্ঞতা আছে । 

অধীনতার যন্ত্রণা প্রকৃতরূপে ন! বুঝাউলে এবং তাহা হইতে অব্যাহতি 

পাইবার উপায় না দেখালে. কেবল তেজন্ী বক্তৃতায়, কেবল ব্লাঁপপুর্ণ 
প্রবন্ধে কোন কাঁজ করিতে পারিবে না 

প্রাচীন ইতিহাস অধীনতা। ব্যাধির টা রান কি রূপে একটি দেশ 

ক্রমে ক্রমে পুনর্বার জীবস্ত হয়, যে যে অভাবে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর অন্তর্ধান 

হইক্মাছিল, কি প্রকারে সেই সকল অভাব পৃরিত হইয়া! তাহার পুনরাবির্ভীব 

হয়, তাহা প্রাচীন ইতিহাসে পাঠ করা কর্তব্য। প্রাচীন ইতিহাসেই 

দেখিবে, কিরূগে জাতীয় জীবন 'গঠিত হইক্সা স্তরের উপর স্তর উঠে। 

বিচুর্ণ স্বাধীনতা মন্দির পুনর্বীর নির্দীণ করিতে হইলে একটি আদর্শ স্বাধী- 

নতা মন্দির চাই । স্তরের পর স্তর তুলিয়া কেমনে একটি মন্দির নির্মিত হুইী- 

সাছে, দেখিতে হইবে। ভিদ্তি না গড়িয়া চূড়া বসাইনে চেষ্টা করিলে 

হইবে না। কিস্তু আমাদের ছঙ্গহীন শিক্ষার ৫ দোষে আমরা এইরূপ ভিত্তি 

না! গড়িয়া চূড়া বসাইতে চাই । 

আমর! এমত বলিতেছি না যে, আমরা ্াহীনতার কিছুই শিখিতে পারি 

নাই; আমরা শিখিয়াছি এবং উন্নতও হইয়াছি কিন্ত যাইতেছি__বিপথে । 

তাই আজকাল বালকগণ স্বার্থীনত! সহচর একতাবদ্ধ হইয়াও চঞ্চল; উদ্ধত 

ও অপরিণামদরশাঁ। এইরূপ অশিক্ষিত ও মর শিক্ষিত লৌক বাদ দিলে 

প্রকৃত স্বাধীনতা! প্রেমিক কয়জন লোক থাঁকেন? এই জন্যই. অর্ধীনতা 

বিষয়ে সাধারণের বোধগম্য উপদেশ অতীব প্রীর্থনীষ্ব এবং ষে প্রক্রিয়ায় 

শিক্ষা-শ্রোত. চলিতেছে, তাহার অনেক তি আবশ্যক হইয়া 

উঠিয়াছে। 

মনে করিও না ষে ইংরেজ আমাদের শত্রু; শক্ত হইলেও শক্র মনেকরা! 

[হইবে না। জেতা-_শক্র নহে, শিক্ষা্দাতা | যেরপ অগি দ্বারা বরণ পরি- 

শোঁধিত হয়-_অগ্নি বর্ণের বিনাঁশক নহে কিন্ত পরিশৌধক, জেতাও জিত- 

গণের সেইরূপ অগ্িশ্বরূপ | ধাহারা সাবধানে কোন অঙ্গন জাতির পুনরুখান 

পাঠ করিয়াছেন, তহারা জানেন: জেতৃ সংস্পর্শে, জিতজাতি 'কিরূপে সংস্কাত 

হয়। যে গত রাতির সংসর্গে চিজানি। সং সকার না | হয়, 'সে ছি না নে 
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্রন্কত বিজগী নামের যোগ্য নহেন, তাহার! রাজ্যবিপ্লাবক। ইহা! সহজেই 
বুঝাষায়, যে জাতি প্রন্কত রাজ্য শাসন প্রণালী অবগত নছেন, তাহাদের 
বাহুবল লব্ধ রাজ্যও অচিরে হস্তভ্রষ্ট হইয়া থাকে | ইহাকেই বিপ্রব বলিলাম । 

ষবন দিগের জেতৃভাঁব- পূর্ণ মাত্রায় ছিল'না, কাজেই তীহারা. জিত জাতির 
আদর্শ ও শিক্ষক হইতে পারেন নাই । এবং সেই জন্যই ষবনাধিকারে এত 

বিপ্লব লক্ষিত হয়। ইংরেজ দ্িগের জেতৃভাৰ পূর্ণ মাত্রায় না থাকিলেও 

মুমলমান দিগের অপেক্ষা শতগুণে আছে, তাই ইংরেজ আমাদের আদর্শ ও 
শিক্ষক.। জেই জন্য ইংরেঞ্জ রৃজ্যে বিপ্লব অতি অল্প। অতএব প্রকৃত জেতৃ- 
জাতি শত্র নহে, শিক্ষক । আমর ষে সৌভাগ্যক্রমে কোন অনভিজ্ঞ জেতৃহন্তে 
নিপতিত হই নাই, এই মহাভাগ্য । অনেকে মনে করেন যবন রাজ্যের পর 

ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় হিন্দুদিগের কোন উপকার হয় নাই, একটি 

আধীনতা শৃঙ্খল হ্বাইয়া আরেকটি শৃঙ্খল. হইয়াছে মাত্র। একথা যে 
সম্পূর্ণ সত্য নহে» তাহ! পূর্বেই প্রদর্শিত হুইয়াছে। আজ যদি ভারত 
অনুন্নত কোন জাতীর অধীন হত, তাহ হইলে আবার শত শত বৎসরের জন্য 

অধংপতনে যাইবে । এই-ঈন্যই কষ মেক অধিকার করিলে এত 'গোঁল- 
মাল। আর নৃতন জেতৃঙ্গাতি উন্নত হইলেও জিত-জাতির পক্ষে আদৌ 
মঙ্গজলকর নহে। কারখ্, পরস্পর উভয়েই 'অপরিচিত। জেতৃজ্িত পরস্পর 
পরস্পরের ধাত্.ন। চিনিলে প্রকৃত রাজ্যশাসন হয় না। এই ধাত্চেনা বড় 
ছুরূহ ব্যাপার ক্ন্তুনক উন্নত প্রকৃতি জেতৃজাতি জিত জাতির প্রকৃতি 

বুঝিতে পারে লা । এমন কি, এই. ইংরেজেরাও আজ পর্যযস্ত আমাদের 
ধাত্ ভাল করিয়! বুঝিলেন-ন1।. তাই ইংরেজ ও দেশীয়ের মধ্যে সর্ব্বদা 
এক্প বিসদৃশ ভাব লক্ষিত হয় । যেমন জেতৃজাতির প্রকৃতি না বুঝিলে 
মহা অনর্থপাত. হয়, তেমনি আবার জিতঙগাতিও জেতৃ জাতির প্রকৃতি 

না বুঝিলে তাহাকে অর্বর্দ। বিডম্বিত হইতে হয় । 
অনেকে মনে করেন,.আমর সকলে একত্র হইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ 

করি নাঁবলিয়াই আজও আম্র1 পরাধীন । কিন্ত যুদ্ধই স্বাধীনতা লাভের, 
অমোখ উপাক্র নহে । অতএব আজ -যাহারা ইংরেজের ক্ষ যুদ্ধ: করিয়া: 
স্বাধীন হইবার জন্য উৎন্থরু, তাহারা মহা ভ্রাস্ত । দেশের আপামর সাধা- 
বণুরে আঅধীনতার কঠোর সন্ত্রপা বুঝাইয়া দাও, কিরূপে সমাপন "অবস্থা পরিরশ, 

বর্তন করিয়া স্বাধীনতা লাভ. করা. যায়” তাহ! বুঝাইয়া দাও, গ্বাধীনত। কি, 
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অধীন ও স্বাধীর্সীরাগ্য ও জাহিতে প্রতেদ কি, শিক্ষ! দাও.) মহ্ষ্যেরৎস্বাধী- 
নতা স্বাভাবিক, তাহার বিকৃতিই অধীনতা, এ কথা বুঝা ও. এবং সাবধানে 
শিখাঁও যে স্বাধীনতা শ্বেচ্ছাচাপ্সিতা নছে। ধ্রশের শিক্ষিত অশিক্ষিত 
ধনী, দরিদ্র সকলের মনে সর্বদা অধীনত দুঃখ জাগরুক রাখ, 

সকলে একতা স্থত্রে বদ্ধ হও; দেশের আভ্যন্তরিক বল বৃদ্ধি কর; আত্ব 
নির্ভর করিতে শিক্ষা কর। ভারত যেমন শনৈঃ শনৈঃ স্বাধীনতা সকাশে 
চলিতেছে, তাহাতে বাধা দিয়া অধৈর্ধ্য হইলে চলিবে না। স্বাধীনতা 

প্রাপ্তির উপযুক্ত হও, যুদ্ধ করিতে হইবে'না; জাতীয় জীবনের অমোঘ 
বীর্য্যে অধীনত শৃঙ্খল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইবে । ৭ 

বাহার মনে করেন, তরবাঁরি বলেই দেশ জয় এবং শুরবারি বলেই. তাহ! 
শাসিত হয়, তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তরবারি মুুষ্যের অঙ্গ হিন্ন 

বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, কিন্তু জীবনের-_জাঁতীন্ব জীবনের কাঁছে তরবারি 

তভালপত্র স্বরূপ । 

8588-১58 
গ্ 

রাজপদ ও অধীনতী। 
সংসারের মানব, সততই সুখের জন্য উন্মস্ব।. এক মুহূর্তের শত 

ভাগের এক ভাগ ও-_ম্বীনবের মন সুখচিন্তা শুন্য নহে। তরঙ্গিনী বক্ষে 
কখন কখন অবিরাম গতিমান্ তরঙ্গের গতিরও তর্গ, লক্ষিত হয়? নির্বাত 

সময়ে সেও বিশ্রাম করে। কিন্তু মানবের হৃদয়ার্ণবে স্বখ-চিস্তাতরঙ্গের 
ভঙ্গ নাই । একই ভাবে,--অবিরামে অবিশ্রামে, স্ুৃতিকাগৃহ হইতে শ্মশান ভূমি 

পর্যন্ত অবাধে চলিতেছে। এই তরঙ্গের মহিত সংস্টারের অনস্ত-কার্ধ্য-শ্রোত, 
অনস্ত-উন্নতি-আ্োত সংমিলিত হইয়! অবিরামে চলিতেছে। তাহাতে 

সংসার 'অনস্ত বৈভবে বিভববান্ হইয়া, বৈজয়স্তকেও পরাস্ত করিয়াছে । 
মনুষ্য, এইরূপ দৈব-শত্তি কোথায় পাইল ?. তাহার নাম কি 

পাইল হৃদয়ে; নাম আকাজ্ষা। . ২.0 এ 
যে মহার্ণৰ গর্তে গভীরতার আধিক্য, তথাত্ব, তরঙ্গের গতি-শক্তিও 

অতিশয় প্রবল ।' তন্্রপ হৃদয়ে আকাজ্কার গভীরতার- মাব্াহুসারে সুখ+ 
চিন্তার তারতম্য. হয়। এই আকাজ্ঞা ও সুখ-চিস্তা অসীমেই. পরিপুষ্টি 



৫১৯০ ৃঁ নবজীবন । 

লাভ ক্লরে, সসীমে উহার সততই স্ষীণত। | সীমাবদ্ধ জ্ীরোবর গভীর 
হইলেও তাহার বক্ষঃবাহিনী তরঙ্গলহরী মন্থর; তাহাতে তীব্রতা, 
কি আবেগ, কি উচ্ছাস ইহার কিছুরই ছাগ্নামাত্রও পরিলক্ষিত হয় না । 

সুতরাৎ অনীম সাগর বক্ষঃস্থিত তর, আর সসীম-সর-বক্ষঃ-বাহী তরজ 
কত বিভিন্ন! একে জীবিত) অপরে মৃত। একের গঞ্জনে হৃদয় কাপিয়া 
উঠে; অপরের গর্জনে হৃদয় ফিরিয়াও চায় না। একের ভ্রকুটী ভঙ্গিতে 

প্রলয় সংঘটন; অপরের ভ্রভর্গি প্রতি কেহ লক্ষ্যও করে না। তন্দ্রপ 
স্বাধীন হৃদয় অসীম অর্ণব তুল/; তাহার আকাজ্ষা, সুখ-চিস্তা যত কিছু 
সকলই জীবিত সুতরাং প্রভাবান্বিত। কিন্তু অধীন হৃদয় হুদতুল্য, তাহার 
আকাত্কা, স্থচিস্ত সবই মৃত সুতরাং প্রভাব শূন্য। প্রভাব সকলেরই 

আকাজ্ষনীয়; অভাব কেহই চার না। স্বাধীনতা প্রভাবের জননী; অধীনতা 
সততই: জ্ভাব প্রসব করে। প্রভাবের সহচর জুথ ও উন্নতি; অভাবের সহচর 
দুঃখ ও অবনতি । ইংল্ও নাধীন, তাহার সব্বাঙ্ছই প্রভাব অলঙ্কারে সম- 

লন্কৃত; ভারত অধীন, তাহার সর্বাঙ্গ অভাব ভূষণে ভূষিত; কিন্ত প্রভাব 

ও অভাব এ উভয়ের কেহই সহচর শূণ্য নহে । যাহা হউক, ইংলগডের' 
অলঙ্কার ব্বর্ণ, হীরা, মতি প্রভৃতি ছারা নির্মিত; এবং পদাস্ুষ্ঠ হইতে কেশাগ্র 
পর্ধ্যস্ত সমুদয় অঙ্গই সুসজ্জিত । কিন্ত ভারতের তাহ! নয় । তাহার অলঙ্কার 
লৌহ নিন্দিত; এবং তাহা গলদেশে, কটিদেশে, হত্ত ও পদে দৃঢ় বূপে বাঁধা । 
এই বিভিন্নতায় কেহুই বিদ্ময় প্রকাশ করিবেন না । ইহাতে খেদ করিবারও 

কোন কারণ নাই। ০$ন না শানে লেখা আছে। বিশেষ এ অলঙ্কারও ধাতু 

নির্মিত বটে। | 

মন্ুয্য জাতির দরের গতি স্বাধীনতার দিকেই অগ্রসারিণী; দে সেই 

অনভ্ত পথে ছুটিতেই যত্ববান। মানবের বহিরাঁবরণ শরীর, যত ফেন অধীন- 

তাঁর সুদৃঢ় শৃঙ্খলে পরিবদ্ধ হউক না, হৃদয় তাহাতে বাধ্য হইতে চাদ না। 

সে অবসর পাইলেই, স্বাধীনতার পথে গতিমান হয়। এই গতি অনস্ত 

শক্তি-শালিনী; ইহা! হইতেই সংসারে রাষ্ট্বিপ্রবের সমুদ্ূত হ্টয্া থাকে। 

জগতের প্রত্যেক জাতির ইতিহাস ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টাত্ত । নুৃতরাং জীবের 
পক্ষে স্বাধীনতাই সখ ; অধীনাই ছঃখ । জীব ভ্রম বশতও একবার ছুঃখ 
চিত্ত করে না। সে সততই সুখ চিনা রত থাকিয়া, ভবিষ্যতের শসা 
ধ্যান করিতেছে | 
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যাহারা স্বাধীন, তাহারাই প্রভাবশালী ও প্রকৃত স্খী। প্রভাব*_স্থখ, 
সৌভাগ্য, উন্নতি প্রভৃতি সততই আকর্ষণ করিয়া থাকে । সংসারে রাজ- 

গদই ক্াধীন্তার অশম্পদ ; রাজা শ্বাধীন। সুতরাং সংসারে রাঁজাই প্রভাব- 
শীলী ও প্রকৃত স্খী। মানবের এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রাস্ত । ইংলগ্ড 

স্বাধীনতার পুর্ণ নিকেতন ) সেই ইংলগ্ডের রাঁজ! পূর্ণ ম্বাধীন হইয়াও জন্ 
সাধারণ শক্তিরূপিনী মহাসভার একাস্ত অধীন । স্ুতরাঁৎ সৎসারে রাজ! 

হইতে কৃষক--সকলেই মানব সাধারণের পারস্পারিক অধীনতায় দৃঢ়রূপে 
ংবদ্ধ। এ যিনি ভ্রিতল প্রাসাদোপরি স্বর্ণময় সিংহাসনে উপপেশন করিয়। 

কোটি কোটি লোকের গুভাশুভ চিত্ত করিতেছেন, ধাঁছার এক একটি বাক্যে 
কোটি লোকের অদৃষ্ট-চক্র কুর্ধ্যমগুল হইতেও উদ্ধে উঠিতেছে, আবার 

কোটি লোকের অদৃষ্ট-চক্র রসাতল হইতেও নিক্নাভিমুখে গড়াইয়া পড়িতেছে ; 

আর শ্রী ষে বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্ধে তাপিত কলেবর হা কৃষক ভূমি 
কর্ষণ করিতেছে ; শ্রাবণের বুষ্টিধারাষব অভিষিক্ত হইয়া, জানু পর্য্যস্ত 

কর্দমে প্রোথিত করিয়া, ধান্য রোপণ করিতেছে; উভক্বেই জন. 
সাধারণের অধীন। এই অধীনত1 ভিন্ন মানব, সংসারে ছুই তিন দ্িনের- 
অধিক অবস্থিতি করিতে লক্ষম হয় না । যিনি সাংসারিক স্থখের ইচ্ছা! করি- 

বেন, তীহাকেই এই অধ্ীনতাঁর চর্ণে আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে। বস্তত 
রাজা হইতে কৃষক--সকলেই জন সাধারণের পারস্পারিক অধীনত! সুত্রে 

সংবদ্ধ হইয়া, সংসার চক্রে ঘুর্ণায়মান হইতেছেন। সুতরাং রাজপদ অধীনত 
শূন্য নহে; এবং অধীনত হইতেও কেবল ছুঃখের 'উত্পত্তি হয় না। জন- 

সাধারণের পারস্পারিক অধীনতা,সততই জন সাধারণের সুখ,সৌভাগ্য ও উন্নতি 

সংসাঁধবে রত আছে । এই: অধীনতা। হইতেই: প্রক্কত শ্বাধীনতার- সমুস্তব 
হইয়া! থাকে । সামাজিক শক্তি সংগঠনে, কি জাতীয় উন্নতি সংসাধনে এই 
অবীনতাই প্রধান উপাদান । স্ৃতরাৎ অধীনত। হইতেই মানব জাতির যাহ! 
কিছু সুখ, সৌভাগ্য এবং উন্নতি । জন সাধারণের পারস্পারিক অধীনত! 

হইতে সমাজে কাধ্য শক্তির পরিপুষ্টি হয়; এই পরিপুষ্টির মাত্রানুসারে 
জাতীয় উন্নতি সংসাধন হইয়া থাকে । স্থতরাৎ মানব মাত্রেই অধীন অথচ 

তাহার! অধীনতাকে কৃতাত্ত তুল্য ভয় করিয্! থাকে । ইহার কারণ কি? 

যে অধীন্তা জাতীয় উন্নতি বিধায়িনী, তাহাকে মানবজাতি কেন ভয় করিয়া 

থাকে ? তাহার নামে কেন অযুত হস্ত দূরে পলাইয়া যায় ?. ইহার কারণ, 
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মানবের অস্বাভাবিক আকাঙ্কা, অঙ্গাভাবিক স্বার্থ এবং পাশব-পক্তির 

পূর্ণাভিনয় । এই জন্যই কি, মূ্মর-প্রস্তর-রচিত অট্রালিকা-বাসী ধনী, কি 
পর্ণকুটার বাসী দরিদ্র কৃষক, কি বুক্ষতলাশ্রয়ী অনাথ ভিক্ষুক-_সকলেই 

অধীনতার নামে শিহরিয়া উঠে কিন্ত উঠিলে কি হয়? মানব চিরদিনই 

মানবের অধীন থাকিবে । 

জনসাধারণের পারস্পারিক অধীনতা হইতে স্বাধীনতার উৎ্পত্তি। এই ্বাধী- 
নতা হইতে প্রকৃত সুখ, প্রকৃত রৌভাগ্য, এবং প্ররুত উন্নতি প্রত হইয়া 

থাকে । কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার সংস্পর্শে সর্ব স্থখময়ী স্বাধীনতা, অনস্ত 

দুর্গতিময়ী অধীনতায় পরিণত হইয়া, জনসাধারণের স্বার্থ হরণে প্রবৃত্ত হই- 

মাছে । স্রতরাং স্বার্থীপহারী অধীনতাকে, স্বার্থপ্রাণ মানব কেন ভয় ন| 

করিবে? একই পূর্ণচন্দ্রের প্রাণতোধিণী শাস্তিমরী কৌমুদী ধারায় ইংলগও 
ও ভারতবর্ষ শাস্তি সুখ সম্ভোগ করিয়া, প্রাণ শীতল করিতেছে । কিন্তু 

সেই কৌমুদীই-_ইংলগ্ডে কেমন উদারশালিনী 'অমৃতময়ী) ভারতে কেমন 

সম্কুচিতা বিষবর্ষিণী ! যে ইংলগডের স্বাধীনতাই প্রাণ, সেই ইৎলগুই ভারতে 
এইরূপ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতেছেন। অন্যে পরে কা কথা। অহো 

স্বার্থ! তোমার স্পর্শে অমৃতও বিষে পরিণত হয় ! সংসারে তুমিই ধন্য ! 
আপাতত দেখা যায, এই পৃথিবীতে যে সন্প্রদায়, যে পরিমাণে সাধা- 

রণের অধীন, সে সম্প্রদায় জনসমাজে তত দুঃখী বলিয়। গণনীয় । সুতরাং 

কৃষকেরা, মধ্যবিত্ত দিগের অশন, বসন দর্শন করিয়া, আপনাদের অপেক্ষা 

_ তীহাদিগকে অধিক স্তখী বিবেচনা করে; আবার মধ্যবিত্তের ধনীদিগের 

বিলাসের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সতত ব্যস্ত সমস্ত । এবং ধনীরা আবার 

রাজা হইবার জন্য সর্বদা পোলুপ । এইরূপ সকলেই নিজ নিজ অবস্থাকে 
ছুঃখময বিবেচনা করিরা "রাজ! হইতে ইচ্ছা করে । কেননা রাজ স্বাধীন) 
তিনি কাহারও অধীন নহেন) সুতরাং তিনি জগতে প্রকৃত সুখী । কিন্তু 
ইহ] ভ্রান্তি মাত্র। সংসারের ছরারাধ্য রাঁজপদও অধীন্তাশুন্য নহে, 
এবং তাহাতে বিষাদ বিপত্তির € অভাৰ নাই। স্থতরাৎ জগতে সকলেই, সকলের. 

অধীন এবং দুঃখ চিহ্তে চিক্িত। জনসাধারণ, রাঁজার অধীন; রাজা, জন- 

সাধারণের অধীন | উ্য়ের জীবন আোতঈ না জানি কত বাধ! বিপত্তি উল্লজ্বন 

করিয়া, সংসারসমুদ্ধে প্রবাহিত হয়! সুতরাৎ প্রকৃত স্থথ কোথায়; মহা-. 
রাজাধিরাঞ্জ রামচন্দ্র, সাধারণের ভয়ে অভিভূত হইয়াই, দোর্ভাগিনী প্রাণ" 



রাজপদ ও অধানত1 | ৫৯৩ 

প্রতিমা,জানকীকে বনবাঁসিনী করিলেন এবং চিরদিন ছুনিবাঁর বিরহনলে 
দগ্ধীভূত হইয়া! “রাজপদ-_বিড়ছ্বনার আম্পদ 1” বলিয়া, বনবাসী হুঈতেও- 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, রাঁজগৌরবে এক সময়ে পৃথি- 
বীকে ত্রাসিত ও কম্পান্বিত করিয়াছিলেন । কিন্তু বস্তৃত তিনি সাধারণের 

একজন অধীন ভৃত্য মাত্র ছিলেন ! যেই প্রভুর! রাগান্বিত হইলেন, অমনি 
তাহাকে রাঁজপদ পরিত্যাগ করিয়া, পথের ভিখারী হইতে হইল । কৃষক, 

পাঁচ. জনের অধীন ) মধ্যবিত্ত, দশজনের অধীন ; ধনী, শত জনের অধীন; 
কিন্তু রাজা ও রাজপদ্, কোটি কোটি লোকের অধীন। স্বৃতরাৎ রাজত্ব অধী- 
নতার নামীন্তর--এবং অধীনের নামাস্তর-মহারাজাধিরাজ চক্রবর্তী । 
যিনি সাত কোটি লোকের বিধাতৃ-পুরুষ, সেই ইংলগ্ডের সচিব শ্রেষ্ঠও 

জন সাধারণের একান্ত অধীন জন সাধারণের ভয়ে অতিশয় সতর্ক। 

কেন না, জন সাধারণের সস্তোষে তাহার উৎপত্তি এবং তাহাদের ভ্রভঙ্গিতে 

তাহার বিলয়। রাজনীতি-চতুর বীকন্সফীল্ডের তিরোধানই ইহার উজ্জল 

দৃষ্টান্ত । * 
জগন্সগুলে যত প্রকার নৃশংস ও দ্বণাহ্” কার্য আছে, রাজপদ প্রত্যাশায় 

মানবমণ্ডলী অম্নান বদনে তাহা সম্পাদন করিতে পারেন | ধর্মপুভ্র ধ্মময় 

যুিষ্টির, রাঁজ্যলোভে প্রমদ্ত হইয়া, ঝহুসংখ্যক আত্মীয় বান্ধবের জীবন সংহার 
ব্রতে দীক্ষিত হয়েন। ভারতের ক্ষত্রিয় কুল নির্মল হইতে লাগিল, কুরুক্ষেত্র 

আর্ধ্য শোণিত প্রবাহে প্লাবিত হতে লাগিল । বুধিষ্টির সেই পবিত্র শোণিত 

স্রোতে পদদ্য় বিধৌত করিয়া, সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন । কিন্তু দেখি- 

লেন না যে সেই আর্ধযশোৌণিত তরঙ্গে--মাধ্য জাতীয় শক্তি ভাসিয়া যাইতে 

লাগিল। .দেখিলেন না।-_সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না । ভাবিলেন__ 

এই দ্রিন এই ভাবেই যাইবে । মহা সমারোহে* অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ত 

করিলেন। সেই অপরিণামদর্শিতার ফলে_রাঁক্ দোষে রাজ্য নষ্ট হইল ! 

আর 

নিফলগ্ক ভারত ললাট পটে, “হিনুস্থান--বৃটাশ ইতডিয়া ”_যুগল কলঙ্ক 

চিই ধারণ করিলেন !. ভাগ্যে আরও কি আছে, কে বলিবে? মহম্মদ 

সাহা, রাজ্য মদে মত্ত হইয়া, পরমারাধ্য পিতার জীবন সংহার করিলেন! 

মহ! প্রতাঁপশালী সম্রাট আরঞ্জীব, দিলীর রাজদণ্ড পাঁইবার জন্য পরম 

স্নেহাম্পদ ভ্রাতা, এবং ভ্রাতুম্প ভ্রদিগকে স্বকীয়. রাক্ষসিক শক্তি . সমীপে ৃ 

বলিদান দিলেন। অন্ত তক্তিভাজন দেবতাকল্প জন্মদাতা! পিতাকে কারা ূ 

৮ 
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বন্দী'করিলেন ! কি পৈশাচিক আকাজ্ষা। কি রাক্ষসিক লৌভ।! এই 

'আকাজ্ষা1! আোতে--এই লোভ তরঙ্গে মহী-প্রাণ--ধর্মাত্বা ভারত কত হাবু 

“ভাবু খাইল ! এইরূপ অনেক মহাত্বাই রাজপদ প্রাপ্তির আশায়, যনুষ্য 

ত্বের পবিত্র সম্পদে পদাঘাত করত, হিতাহিত-_ধন্ম। ধন্ম--পাপ পুণ্য বিচার 

পরিশূন্য হইয়া, কত আঁস্ুরিক কার্ষ্য,__শীতি প্রফুল্প হৃদয়ে সম্পাদন করিয়া 
ছেন। কিন্তু পুর্ববে উল্লেখিত হইয়াছে, সকল মনুষ্যই অধীনতার বিদ্বেষী ; 

তকে এঁ সকল মৃহাপুরুষেরা, কি জন্য দিখিদিগ্ জ্ঞান শুন্য হইয়া, অধীনত! 
ময় রাজপদ লাভ করিতে এত উত্স্ুক হইযাছিলেন ? ইহার কারণ--তাহার! 
অধীনতার বিদ্বেষী নহেন। অপরের নিকঈ অধীনতার কুৎ্ন1 শুনিবাঘাত্র 

মুখে তাহার ক্ষণিক নিন্দা করিযী থাকেন, অন্তরে কিস্তু অধীনতাঁরই বিশেষ 
পক্ষপাতী ! অধীনত জগৎ হইতে অন্তহিতি হয়, ইহা তাহারা ক্ষণকালও 

মনে ধারণ করিতে পারেন না । স্তরাঁং রাঁজগণ শ্বাধীনতারই চির-বিদ্বেষী। 
যখন ইথলগ্ডে মহাসভা পালমেণ্টের সহিত শানন কর্তা ক্রমওএলের নিবাঁদ 

উপস্থিত হয়, তখন ক্রমওঞঙল মহোদয় অপুর্দ চীতুরী জাল বিস্তার, করিয়া, 

বেয়ারবোনের পালেমেন্ট হইতে সমুদায় রাজশক্তি স্বহস্তে গ্রহণ পূর্বক 
অম্লান বদনে ইৎলগ্ডের স্বাধীনতা হরণ করিলেন । যখন দূর্ধর্ষ ফরাশী জাতি, 

ষোড়শ লুঈর প্রাণ সংহাঁর করিয়া, ফ্রান্সে সাধারণ তন্ত্র প্রণালী সংস্থাপন করে, 
তখন ইউরোপীয় রাজগণ তদ্বার্তী শ্রবণে একবারে রাগান্ধ হইয়া উঠেন। 

এবং নর শোণিত পিপাহ্থ ভীষণ ফরাশীদিগকে নির্মল করিবার অভিপ্রায় 

প্রুপীয়, গলন্দাজ, ছন্রন, ইংরাজ প্রভৃতি মহ পরাক্রান্ত রাজ্যের সৈন্যসামস্ত 

সমর সাগরে অবতীর্ণ হয়। কিন্ত স্বাধীনতাকাঁজ্ষী রণজয়ী ফরাশী সামন্ত 

বাহিনী সমীপে পুনঃ পুনঃ প্রহ্থারিত হইয়া, রোদন করিতে কবেতে স্ব. স্ব 
স্থানে 'প্রস্তান করে। “তখন ফরাশী সেনানী নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বুদ্ধি 

কৌশলে শনেক রাজ্য জয় করিষাহিলেন ; সুতরাং ফরাসী সেন! তাহার 
প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়া! উঠে । চতুর চুড়াঁমণি বোনাপার্ট এই সুযোগে 

'সৈন্যদিগকে হস্তগত ওপ্রবোধিত করিয়া, প্রথমত ফান্সের কনপল গঞ্চদ বরিত 

হন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে জন সাঁধারণের স্বাধীনতা! হরণ করিয়া! সর্বেসর্কা 

হইয়] উঠেন । ফাতএব রাজগণ, কি রাজ পুরুষগণ কেহ কখনই শ্বাধীনতার 

পক্ষাবলন্বী নহেন | তাহারা অধীনতা মহাদেবীর একাত্ত অধীন এবং 
মন্্রশিষ্য ৷ এ 
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_ অল্নেকে' প্রকৃত স্বাধীনতায় ও অধীনতায় কিপ্রভেদ, তাহা! নির্ণয় করিতে 

সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । তাহার] প্রচুর প্রশ্থর্ধ্য ও অতুল প্রভাবকেই স্বাধীনতার 
কারণ বলিয়া? বিবেচনা! করেন; সুতরাং সম্পদশালী ও প্রভাববান ব্যক্তি- 
কেই যে লোকে স্বাধীন বলিয়া অন্মান করিবে; তাহাতে আর আশ্র্যয 

কি? কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, মনুয্যের দুর্ভাগ্য বশত, বিধাতা ধনে, 

কি পদে স্বাধীনতারূপ প্রকৃত সুখ সমর্পণ করেন নাই । বদি বৈভব ও সম্পদই 

স্বাধীনতার মূল হইত, তবে জগতে ছঃখ রূপ | ভীষণ রাক্ষসেরা অহরহ বিচরণ 
করিত না। জগৎ নিরাপদে সুখের সুধাময় নিশ্মল সলিলে অব্যাহত করিয়া 

জানন্দে নৃত্য করিত । 

এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে ঘে জগতের দরিদ্র কৃষক হইতে বিভব- 
শালী রাজ পধ্যস্ত সকলেই ষদ্দি অধীন, তবে কি জগতে কেহই স্বাধীন নাই? 

আমরা বলি আছে । যিনি স্বকীয় জীবনকে বিবেকোপদানে গঠিত করিয়া, 

ভাহার মধ্য বিন্দৃতে ঈশ্বরের পবিত্রোজ্জল সিংহাসন সংস্থাপন করিতে 

পারেন) ন্যায় পথাবলম্বনে এবং হৃদয়ের সৎ প্রকৃতি অমূহেরই বশীভূত 
থাকিত্ব!। কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন, আর যিনি কার্ধ্য ক্ষেত্রের 
অথুত বাধায়, অধুত অত্যাচারে, কি সংসারের অনন্ত প্রলোভনে স্বকীয় 

পবিত্র আত্মার অতৃপ্তি জনক কাঁধ্যে একবার পাদম্পর্শও করেন ন1-_ 
এই- পৃথিবী মগ্ডলে তিনিই প্ররুত স্বাধীন) স্ৃতরাঁৎ প্ররুত সুখী. । 
স্বাধীন মহাপুরুষ, রাঙা কি রাঁজপুরষ, দল্ুযু, কি অত্যাচারী হইতে 

ভীত ব! প্রলোভিত হুন না। কার্ধযক্ষেত্রে তাহার ইচ্ছা! সর্বদা ফলবতী। 
উৎকণ্ঠা, অবসাদ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি তাহার হৃদয-রাজ্য হইতে লক্ষ হস্ত দুরে 
অন্বস্থাল ্রে। তিনি হিমাচলের ন্যায় অটল ভাঁবেই জীবনের বর্তব্যকার্য্য 

পথে অগ্রসর হন; সংসীর তাহাতে বাধা দান করিতে সমর্থ হয় না । কারণ 
তাহার হৃদয় পুর্ণ-স্বাধীন, পুর্ণ প্রভাবময় | এই স্বাধীনতা ও. প্রভা 
সমীপে পাঁশব শক্তির আতঙ্গময়ী ঘোর কৃষ্ণ ছায়া কোন দিনও পরিস্ফট 

হইতে পারে না। পবিত্র ন্যায় ও পবিত্র বিবেকের উজ্জ্বল আলোকে সে 
সততই জমুজ্জল হয়; সুতরাং অতাঁবের- বিষাঁদমধ্্রী ছায়া তাঁহার লক্ষ হস্ত 
দুরেও অবস্থান রুরিতে সমর্থ হয় নাঁ। অভাবের ভাবে তাহার মুখমণ্ড- 

লের প্রসন্ন জ্যোতি সংসারের কোন উত্তাগেই নিশ্রভ করিতে পারে না । 
তিনি গৃহাভাবে পর্বত গহ্বরে বাস; বন্ত্রাতাবে বন্ধল পরিধান ; খাদ্যাভাবে 



৫১৯৬ | নবজীবন। 

জলবিন্দু পাঁন করিক়াও ন্যায় ও বিবেক মণ্ডিত প্রভাব বলে সভতই স্বর্গীয় 
বিমলসুখ, বিমল শান্তি অনুভব করেন। অদীনসত্ব খৃষ্ট, মাত শাক্য 

সিংহ, প্রেমময় চৈতন্য, ধর্মপ্রাণ জীমৃত বাহন, মহাঁপ্রাণ বন্ধু প্রভৃতি দেবো- 
পম মহাঁপুরুষগণ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । কিন্ত রাজ্যেশ্বর রাজা, স্বর্ণ খচিত 
শ্বেত প্রস্তরময়ী সৌধাবলীর অন্তর্ভাগে ছু্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় উপ- 
বেশন করিয়া এবৎ জগতের উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় সামগ্রী সম্ভার ভক্ষণ ও 
কিন্নর-কষ্ঠী গায়িকাদলের মধুময়ী সঙ্গীত সুধা আকণ্ঠ পান করিয়াও অভাবের 
তীব্র দংশন হইতে নিস্তার পান নাই। কারণ, ষে স্বাধীনতা পাশব-শক্তির 

ক্রিয়া! হইতে মুন্তি লাভ করে নাই, তাহার প্রভাবেও যে পাশব শক্তির 
লীলা তরঙ্গ ছুটির বেড়াইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? যেখানে পাঁশব শক্তির 

রাজত্ব, সেখানে ন্যায় ও বিবেকের সততই অপমান, সততই লাঞ্চনা! । ন্যায় 
ও বিবেকের হতাঁদরে আত্মার পবিত্র সন্তোষ অপনীত হইয়! দুরাঁকাজ্ষার 

উৎপত্তি হয়; সুতরাং ভাহাতে অভাবেরও উৎপত্তি | যেখানে অভাবের কিঞ্চি- 

ন্মাত্রও ছার! পরিস্ফট হয়, সেখানে দুঃখের নিত্য বসতি; যেখানে 'ছুঃখের 
নিত্য বসতি, সেখানে স্খ শান্তির নিত্যই অভাব। স্থুতরাৎ জগতের 
রাজগণ, ন্যায় ও বিবেক ভূষিত পবিত্র স্বাধীনতা, পবিত্র প্রভাব সম্ভৃত পবিত্র 
স্বথ শাস্তির কণ! মাত্রও সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন নাঁ। মহামহিম রুষিয়া- 

ধিপতি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের সার্ধভৌম অধীশ্বর হইয়াও, শাস্তি সুখ বিহীন । 

অনস্ত উৎকণ্ঠা, অনস্ত বিষাদ, অনন্ত দুশ্চিন্তা প্রভৃতির গভীর হ্রদেই সতত 

মুহ্যমান | সেই হদের অগ্ি তরঙ্গে হাবু ডাঁবু খাইয়া, "ত্রাহি ত্রাহি” করিতে- 

ছেন। ন্যায় ও বিবেক বর্জিত স্বাধীনতার পাশব শক্তিময় প্রভাব আর তাহার 
রাজত্ব-র_-এ উভয়েরই পরিণাম এরূপ “ত্রাহি ত্রাস্চি্'' অন ছ্রদৃষ্ট ! 

এবং অনস্ত পরিতাঁপ !' অতএব রাঁজপদের পরিণাম"- অধ্ীনতা, এবং সেই 

অধীনতা আবার ছুর্বিসহ দুঃখের প্রস্থতি | 

ও ্ 
চি ঞ 



জাহ্ুবী তীরে। 
কেন দেখিলাম গঙ্গে! আবাধ তোমায়, 

. দেখিব না এ জনমে বলেছি যায়; 
আবার তোমার তীরে, . বিহরিয়া ধীরে ধীরে, 

বসন্ত সায়ান্ু শোভা কেন. দেখিলাম ! 
কেন সে প্রসন্ন নীরে পুন ড বিলাম। 

পুন রুদ্ধ বাসনার তরন্ধ হিলোলে, 
ছুটিল চিস্তার ত্রোত স্থুমন্দ কললোলে। 

যথা তুমি কল কলে, উলিয়! কুতৃহলে, 
ছুটেছ অনস্ত পথে অনন্ত গামিনি ! 
এহ্ৃদে অনস্ত চিস্ত। বহিল অমনি । 

জাগিল অনন্ত চিন্তা! চঞ্চল মানসে, 
কি দিয়! রোধিব দেবি! বাধি কোন্ পাশে ? 

সেতুবন্ধ নাহি মানে, শৃঙ্খল সহবে না টানে, 
দুরস্ত দুর্বার বেগে ভাসিল সংসার, 
তাঁসিল সে এরাবত পর্বত আকার । 

ভেবেছি ভাগীরথি ! ভূলিয়া তোমান্ব, 
ভুলিয়! অনন্ত চিন্তা, সংসার কারায় 

শৃঙ্খলিয়1 মত্ত চিতে, সমাজ স্বজন হিতে, 
লোকালয় পৃথিবীতে থাকিব মগন। 
তোমার তরঙ্গ ভঙ্গে ভাঙ্গিল বন্ধন। 

এ যে তোমার তটে সান্ধ্য সমীরণ, 
এ যে তোমার মাথে নক্ষত্র কিরণ, 

এ ছুয্বেগরল আছে, যে জানে, সে বুঝিষাছে ; 
সমীরণ কাণে কাণে কহে সেই কথা, 
নক্ষত্র কাপিয়। কছে সঙ্কেত বারত]। 

আবার নক্ষত্ররাশি তোমার উরসে, 
স্বর্ণ অক্ষরে অই কি ভাষা প্রকাশে? 

ও যে অনভ্ভতের লেখা, তাই তোর হৃদে রেখ; 

ও ভাষা জাহুবী আজ দাঁও বুঝাইয়া 
: - দিব্য চক্ষু দেহ দেবি দেখিব পড়িয়া । 

দেখিব বুঝিয়া তোর মরম ভিতরে... 
কলক্কিত তনু শশী নুকায়েকি করে; 
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পবিভ্র তোমারনীরে, দেহ, প্রক্ষালন করে, 
ঘুচায়ে কলঙ্ক কি ম1 কলুষ নাশিনি ? 
কিছুই বুঝি না আমি বুঝাও জননি 

না! বুঝিয়! তবু কেন মাতে মত্ত হিয় ? 
প্রকৃতি সংহিতা মাত দাও বুঝাইয়ঃ 

কিবা গুহ্য বীজ মন্ত্রে, লুকায়েছ. হৃদি যন্ত্রে 
দেখিব অস্তরে পশি ভেদিয়৷ অতলঃ 
দেখিনু তোমার যদি, দেখিব সকল । 

দেখিব কেন মা তুমি কল কল গাও, 
দেখিৰ অনভ্ত পদে কি ব্যথা জানাও ; 

দেখিব তোমার তটে, ভাঙ্গা ঘাটে পোড়া কাঠে, 
বিকট শ্মশান ঘটা শোভিছে কেমন, 
শ্মশানন্রজিণি তোঁর শ্শাঁন ভূষণ! 

শাঙ্ানে সেজেছে ভাল দুকুল তোমার, 

পতি যে শু'শান বাসী ভ্রিপুর-সংহার.; 
চিতা ভন্ম মাখি কায, হাড় মাল! ছুলে তায়, 

পত্তি মনোমত বেশে তাই মা সেজেছ! 
ছুপাশে পতির প্রীতি পুলকে সাধিছ? 

ছু তটে চিতার শিখা জলে হু ছু রবে; 
ছেরি হর প্রেমে বুঝি হাসিছ গরবে ? 

তুই না করুণাময়ী, . জীব ছুঃে ভ্রবময়ী, 
কেমনে বুঝিব গঙ্গে এ রঙ্গ তোমার, | 
অচিজ্ত্য দেবত1 লীলা বুঝে সাধ্য কার? 

এ কি মা! সহসা কেন হেরি রূপান্তর, 
আবর্ত জকুটি আঁখি রোষে থর থর) 

আছাঁড়ি তরঙ্গ কর, . গরনিয়) শ্বোরতর, 
দাপটে দুকুল ভাঙ্গি ছুটিলে জাহুবি! 
তাঙ্গিলে অন্তরে তারা শশধর ছবি! 

-. ক্ষম জুরধুনী দাসে বুঝিস এবার, ' 
ভকতে ভীষণ, কোপ কর পরিহার? 

বুঝি তোমার কাজ): : : বুবিষ্ছু স্াশান সাজ, 
বুঝিচ্গ কেন মা তুমি হয়ে পাগলিনী,- 
সাজিয়াচ ছিতাস্ঞাজা চির সয়ালিলী । 
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নর কঙ্কালের ভার বহিয়! হৃদয়ে, ্ 
জীবের বিনাশ বার্তা বিষাে গাহিয়ে, 

কাতর তরল দেহে, অসীষ অনস্ত স্সেছে, 

অনস্ত আবাস ধাম অনন্ত সাগরে, 
শত মুখে কত কথা কহ কল ্বরে 1 

*. 'অনভ্ভ যাতনামন্ব জীবের জীবন, 

পাপ তাপ ব্যাধি জর! তাছে অনুক্ষণ; 

এ মহ্ছী নরক ধাঁম, নাহিক সখের নাম, 

বিধির বিলাসক্ষেত্র কিন্বা'ঁ লীলাম্থল, 
দুরস্ত শানে প্রাণী করে কোলাহল । 

দেখিছ তুমি মা নিত্য স্মোমার সৈকতে, 
পুড়িছে অসথখ্য প্রাণী শমন আঘাতে ; 

ধরিত্রী রতন রাশি, নাশে কাল দিবানিশি, 
অকালে অমূল্য ধন লইছে কাড়িয়া, 
পাপিষ্টে পুরিল ধর! দেখে না চাহিয়া । 

গুণবততী সাধবী সতী অতৃপ্ত ঘৌবনে, 
হারাইয়! পতিরত্ব তোমার পুলিনে, 

জলস্ত অনল কোলে, ঝাঁপ দিয়া 'কুতৃহলে, 
চিতাঁনলে চিত্বানল করিছে নির্বাণ, 

অচিস্ত্য অতুল দৃশ্য অপুর্ব মহান ! 

দেখিছ তোমার তটে শমনের থেলা, . 
দেখিছ পুড়িছে শিশু, "অজ্ঞান, অবল1; 

আবার জীবস্ত প্রাণী, কাদিয়! কহিছে বাণী, 
অসহ্য ঘন্ত্রণীনলে মরমে মরিয়া, 

“ মাতর্গক্ষে লও ত্বরা করুণা করিয়া” ! 

অনস্ত বিষাদ ছবি হেরি অবিরক্ত, 
সরল তরল প্রাণে কাদিছ নিয়ত) 

শুনি নিত্য হাহ'কার, তরল শরীর ভার 

ঢল ঢল কল কল সাগরে ঢাঁলিছ, 

অস্থির চঞ্চল গতি উধাও, ধাইছ | 

অজ্তরে অনল-কণ! * শিরায় শিরায়, 

'_ উঠিছে ফুটিয়া তন্থু অই দেখা বায় 
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হৃদয় অনলাকার, মাঝে মলিনতা তার, 

বুকে কাঁল মেঘ ছায়া ঘোর দরশন;- 
হুছ রবে দীর্ঘ শ্বাস বহে ঘনে খন । 

তুমিই করুণাময়ী এ বিশ্ব মাঝাবে, 
নহিলে প্রকৃতি অতি নিষ্ঠ'রা সংসারে; 

জীব দুঃখে নাহি দয়া, সাজারে আপন কাকা, 
হাসে ফুল, দোলে লতা, গায় সমীরণ, 
অসাড় অচল রাজ শ্যামাঙ্গ শোভন । 

হ্যাদে রে কুমুদীকান্ত কলঙ্কী চন্দ্রমা, 
ক্ষয়শীল তন্ু যার, মাঁপান্তে পুর্ণিম1; 

সেও দেখ হাসি হাসি,. স্থনীল অঞ্থরে বসি, 
রূপের গরবে যেন সদাই বিহ্বল, 
জীবছুঃখে কড় আখি নহে ছলছল । 

কিন্তু মা তোমার তটে জুড়ায় পরাণী, 
শ্মশান তোমার সঙ্জ*তৃমি সন্্যাসিনী; 

বিহরিয়া তব তীর, পুলকে প্ররেমাশ্র ঝরে, 
ংসার থাকে না মনে; শোভার ভাগার_ . 

তুমি সে শোভার শোভা সকলের সার। 

সংসারের শোক তাপ মালিন্য বিশাল, 

ধুইয়া বহি্বা তুমি ঘুঢাও জঞ্জাল; .. 
প্রাণান্তে প্রাণীর কায, ভন্মশেষ হলে হাঁ, 

পৰনে উড়ালে তায়, মাথ তুমি অঙ্গে, 
স্থণা তব নাই কু কপামঘি গে ! 

হেরিলে তোমার: ওই পাগপিনী বেশ, 

থাকে ন। সংসার প্রতি মমতার লেশ; 

উধাও উদাস প্রাণ, কেন করে আন্থান, 
নির্মম নিষ্ট'র চিত সমাজ দুব্বার, 

মনে হয় এ জনমে করি পরিহার । 

দেখি নাই বছদিন জাহুবী তোমায়, 
দেখিলে অনমস্তভাবে প্রাণ ভরি যায়; 

মনে হয় তব সাথে, ছুটিব অনস্ত পথে, 
এহ্দৈ অনন্ত ব্যথা কেন জাগালাম ! 
দেখিলে বিহ্বল ফারে, কেন দেখিলাম. 

শচন্দ্র। 
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, যাহার থে শক্তি নাই, সে চিরকাল সেইস্পক্তিকেই অবনত মস্যকে পুজা! 
করিয়া! আসিতেছে, দুর্বল অবনত মন্তকে বলবানের শরণাপন্ন হইতেছে, 

দরিদ্র সঙ্জন ধনবানের আশ্রয় লইতেছে, হীন-জ্ঞান শিষ্য অভিজ্ঞ গুরুকে 
মান্য করিতেছে, শূদ্র ব্রাক্মাণকে প্রপান করিতেছে। সর্বত্রই ক্ষুদ্র বল 

চিরকাল বৃহৎ বলের আনুগত্য করিতেছে । অঙ্সবিষ্তর শক্তি সকলেরই 

আছে সভ্য, কিন্ত যে শক্ত সকল পদার্থে বাসকল লোকে সমভাবে 
বিদ্যমান, তাহার কেহ আদর করে না_মঅসাপারণত্ব ব্যতিরেকে মন্ুুষ্যের 

নিকট কিছুই শ্রদ্ধা, ভক্তি, সন্মান বা ভয়ের বিষয় হতে পারে না। এই 

. ক্কারঞ্র, যে সকল জড় পদার্থ অন্য পদার্থ অপেক্ষা অধিক শক্তি বিশিষ্ট 

ভাহা প্রথমে মন্ুষ্যের পুজ্য হঈল। ধর্্রবিজ্ঞীনবিৎ পণ্ডিতের এই জন্য 

নির্দেশ করেন যে, প্রথমে লোকে কড়োপাসক ছিল। | অথচ সভ্য দগৎ 

জড়োপাসনাকে অন্তরের সহিত গা করিয়া! খাকেন। কেন? ভাহা! 

আমরা জানি না। . | | 
একেসশ্বর বাদীগণ পৌলিকদিগকেও অপদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। 

পৌত্ত? লকতা কি? এক একটি রশ্বরিক শক্ষির পতি কল্পনা করিয়া! ঈম্বরো- 

পাসনায় সেট মৃত্তির সাহীষা গ্রহণ করা ব্যাতীত অপর কিছুই নহে। 

আমরা ঈশ্বরোপাসনা করি কেন? ন্যায়, সত্য, শা তি সপ | 
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শুণ ঈশ্বরে আরোপিত হয়, যাহাতে আমরা তৎসমন্তের অধিকারী হইতে 

পারি, তাহার জন্যই আমর! ঈশ্বরের গুণগ্রাম ধ্যান করিয়া থাকি 
কি জড়োপাসক, কি: পৌত্তলিক: কেহই জড়ের ব1 পুত্তলের কেবলমাত্র 

 জড়ত্ব বা পুত্তলত্বের পুজা করে নাই। সকলেই জড় ও পুভভলের অন্তনিহিত 
অসাধারণ অজ্ঞেয় শক্তির পুজা করিনাছে। জড়োপাসক যখনই কোন 
জড়ের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে, তখনই তাহার মনে সেই জড়ের 

অন্তর্গত এক অব্যক্ত শক্তির ভাব উদয় হইরাছে। পৌভুলিক তাহার 
উপাস্য মুর্তিতে যে শক্তির আরোপ করিয়াছে, সেই শক্তির ভাবই তাহার 

মনে, সেই পুতলিকাকে পুজ। করিবার সময় উদয় হইয়াছে । কোন্ জড়ে কোন্ 
শক্তি নিহিত আছে বা! কোন্ পুস্তলিকায় কোন্ গুণের আরোপ কর। হইয়াছে, 

এ বিষয়েও যাহারা অজ্ঞ, তাঁহার ও উহ্াদ্রিগকে পুজা করিবার সমম্ম এক 
প্রকার অব্যক্ত ভয়, ভণ্ি, বা প্রীতির বশীভূন্ত হইয়া উহাদিগকে পুজা 
করিয়াছে । এই ভাবই প্রকৃত দেবাচ্চনার ভাব--ইহাই স্বর্গীয়। ফলত 

ইহাকেই ঈশ্বরের প্রকৃত উপলব্ধি বল যাইতে পারে । যর্দ বিবেচনা করা 
য় যে, ঈশ্বর জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, তাহ হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে 
'ধে, একেশ্বরবাদী যে উদ্দেশো ঈশ্বর উপাসনা করিয়! থাকেন, পৌত্তলিক 
বা! জড়োপাসক সেই উদ্দেশ্যেই মৃত্তি বা জড় পুর! করিয়া থাকে । মন্ধষ্য- 

হয় চিরদিনই উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ-_একেশ্বরবাদী যেমন কৃতজ্ঞ, 

জড়োৌপাসক বা পৌত্বলিকও তদ্রপ। এই জন্য যেষে জড়ের হবার! মনুষ্য 
প্রথমে উপকৃত হইয়াঙ্গে, সেই সেই জড় নিহিত শক্তিকেই পুজা করিয়াছে 
পৌত্বপিকতায় কেবল মুক্তি নিরশ্শীণ করিষা! তাহাতে শক্তির আরোপ, আর 
'জড়ৌপাসনায় সেই ছড়েই শংস্তর কল্পনা; নতুবা এতদ্ুতয়ে আর কোন: 
বিশেষ গ্রভেদ দেখা যায় নাঁ। গুণ চিরকালই মন্গষ্যের আদরণীয় ও অন্থু- 
করণীয়) সুতরাং যাহাতে যে গুণ দেখিয়াছে, সে তাহারই আদর করিয়া 
তাহার আন্ুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে । যেগুণ মনুষ্য দেখে নাই 

অথচ প্রয়োজনীয় বলিয়। বিবেচন! করিয়াদেঃ সে তাহ! কল্পনা করিতে জ্রুটি 
করে নাই। অতএব 'দেখা -যাইভেছে যে, একেশ্বরবাদীগণ যে উদ্দেশ্যে 
ঈশ্ববোপাসনা করিয়া থাকেন, শৌভলিকেরা পেই উদ্দেশ্যেই পুত্তলিকার 
গুড করিয়া থাকে। | 
 উদেশ্য সন্ধে যেমন পৌন্বলিক ও একেস্বরবাদীর, মধ্যে: কমা | 
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পেখিতে পাঁওয়! যায়, ঈশ্বরজ্ঞান সম্বন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম ৃষ্ট স্হয় না? 

ঈশ্বরের ম্বরূপ তে কবে অবগত হইতে পারিয়ঠছেন ?.ধিনি অধিক -জান্বিক্া- 
ছেন, তিনি এই মাত্র জানিয়াছেন ষে, ঈশ্বর অজ্রেন। পৌত্তুলিকও, তর্রহারে- 

'অক্ঞেয় বলিয়া জানিয়াছে-_পৌত্তলিক তাহার গুণের বা শক্তির সীম? দিদি 

করে নাই। জড়োপানসকের বা পৌনুলিকের দেবতা একটি নহেন। লৈক্ষি- 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জড়ের পূজা প্রচলিত হইয়াছে, গুণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
পুত্তলিকার পৃজ1 বিধিবদ্ধ হইয়াছে । কোন্ গুণের সাধনা কি প্রকারে ররিভুত- 
হয়, তাহার পৃথক্ পৃথক্ উপায় প্রদশিত হইয়াছে-_কালী গুজার যন্ত্র 

শিব পূজায় ব্যবহৃত হয় নাঁ। একেশ্বরবাদীগণ যে অনস্ত অচিজ্ত্য, অন্যক্ক; 

শক্তির আরাধন1. করেন, পৌত্তলিকও তাগার আরাধনা, করিয়া থাকে ; তবে 
প্রভেদ এই যে, এক জন এক ঈশ্বরে সকল. গুণের আরোপ-করে, অপর 

সাধনার -নুরিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অংশে সেই গুণ সকলকে-বিভক্ত করিয়া, 
একে একে ধ্যান ও ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে । :ইহ1কি. পৌত্লি- 
কের অনুন্নত: ভাব? আমরা তাহা স্বীকার কাঁর ন। 

ষদি সেই এক অন্ত শক্তিকে বিভাগ করাই দোষের হয়) তাহাই. 

আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে, কে সেই অনন্ত শক্তিকে অথগ ব্রহ্ম স্বরূপে ধ্যান 
করিতে পাব্ধেন? খনই জ্যোৌতিস্বরূপ বলিয়া! তাহার ধ্যান করা ঘা) তখনই 

কি তাহার -চিন্ময়ত্ব ভাবটি সঙ্গে সঙ্গে মনে উদয় হয়? অভ্যাস গুণে শী 
শীস্র ছুই ভিন বা! ততোধিক শক্কির ভাব মনে উদয় হইতে পারে;ভাহা হ্ীকার 

করি; কিন্ত এ কথ! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই এক শক্তি বু 

রূপে ফনে উদয় হুইয়া থাকে এবং সেই একত্ব অসংখ্য ভাগে বিভাঙ্গামান । 
পৌর্বলিক সকল শক্তিকে একেবারে অস্পষ্টভাবে ধ্যান ধারণা করিবার 
চেষ্ট! প্রায়াস না'পাইয়া এক এক করিয়া স্পষ্ট ভাবে ধ্যান ধারণা করিবার ' 
করিয়া থাকেন--জিজ্ঞাসা করি, কোন্ পথ প্রকৃষ্ট ? সকল বিষয়ে অর্দশিক্ষিত.. 
হওয়। ভাল,. কি এক বিষয়ে পণ্ডিত হওয়া ভাল ? পৌত্জিক'গক বিষায়ে 

পণ্ডিত হইতে 'চাহেন--ইহা কি. তাহার অন্ন: অবস্থা, এক? সাধনার 

সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে. পৌত্তলিক যে. অপর সাধনা আরভ্ব করিতে না 
পারেন, এমন নহে) কিন্ত তাহার আর..প্রয়োজন- হয় না। এক বিয়ে 

ঈশ্বরের শম্যক্ জান লাভ হইলেই বিষয়াস্তরের প্রশ্বোজন হয় না। « না ৰা 
ছার ছুর্গের এক.ঘার দি প্রবেশলাভ হলে যেমন: না রাস্বর- বারা ধরীহারভে 
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আর প্রধেশ করিতে হয় না, তেমনই এক বিষয়ে সিদ্ধিলভি হইলে আঁর 
বিষয়াস্তরে সিদ্ধির প্রার্থী হইতে হয় ন7। কোন এক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ 

হুইলেই সকল সিদ্ধি আয়তাধীন হইয়া পড়ে । একেশ্বরবাদী সকল দ্বারেই ভ্রমণ 

করিয়া বেড়ান, কোন একটি বিশেষ দারের প্রতি তাহার লক্ষ্য নাই ; সুতরাং 

তাহার সিদ্ধি যে বিলম্বে লাত হয়, তাহ] মবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

ইহ ব্যতীত সকল শফ্িই যে এক গ্নে উপনন্ধি করিতে পারিবে, তাহ! 

সম্ভব নহে। মন্য্য ভাব এমন স্মরণ নহে যে, সকল শক্তির ধারণাই 

এক জনের দ্বারা অস্তব্ব। এই কারণে অরধকার ভেদে ইস্ট দেবতা নির্দি 

হুইয়| থাকেন। বাহার প্রকৃতি সব্বগুণ সম্পন্ন, তিনি কদাচ রজোগুণের 
উপযুক্ত সাধক হইতে পারেন ন!) স্থতরাং সত্বগুণের সাধন। করাই তাহার 

বিধেয়। এই কারণে বহুধা গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর সাধন। কিছু কঠিনও অনায়ত 

বলিক্কা বোধ হুয়। কিন্তু পৌত্তলিকদিগেঃ ন্যায় সেই অনস্ত শাক্তর বিভাগ 
কল্পনা করিয়া লইয়া কোন এক বা একাধিক বিভাগের সাধনা তত কঠিন 
ও অনায়ত হয় না। আবার মনুুষ্যের প্রকৃতি অনুসারে শ্রক্কাতি বিশেষের 

এপ ক্ছুরঠশক্তি বিশেষের সাধনা আরও সুবিধাজনক । সুতরাং পৌত্ুলিকতায় 
সাধনার স্থবিধা ভিন্ন আমর1 কোন অন্ুবিধা দেখি না। 

মনুষ্য জড়ত্বভাব-প্রধান। সুতরাং জড়ের সচিত তাহার সঙ্গতিও অধিক। 

অতএব জড়ের সহিত শক্তি মিশ্রিত হইলেই ভাহার ধারণার বিশেষ স্ুবিধ! 
হুয়। নিরবচ্ছিন্ন শক্তি অপেক্ষা জড় মিশ্রিত শক্তিই মনুষ্যে অধিক ধ্যান 

ও ধারণা করিতে পারে । নিরবচ্ছিন্ন শক্তি সহজে আয়ন্ত করিতে পার! 

যায় না। উপদেশ ও দৃষ্টাত্ত উভয়ের দ্বারাই শিক্ষালাভ হয়, কিন্ত কোন্ 

শিক্ষা হদয়ে অধিক স্থায়ী? কোন্ শিক্ষা হদয়ে সেজে প্রবেশ লাত কাঁরতে 
ও স্থায়ী চিহ্ন অফ্কিত করিতে সমর্থ? সকদেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন 

যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক শিক্ষাদীনে সক্ষম | দরিদ্রকে অন্ন দান 
করা অবশ্য কর্তব্য, এই একটি উপদদেশ-আর কাশী ধামে অন্নপূর্ণা বেলা 
ছুই প্রহরের সময় অন্নপাত্র,লইয়া প্রতি গৃহে গিয়া দরিদ্রকে অন্ন দান করিক়্া 
সবশেষে আপনি ভোজন করিলেন, এই একটি দৃষ্টান্ত । বল দেখি কোনটির : 

দ্বারা মনুষ্যের অধিক শিক্ষার সম্ভাবনা? তুমি অবশ্যই বলিবে, অরপূর্থার . 

.. সৃষ্টান্ে যে শিক্ষা নিহিত আছে, দান করিবার উপদেশে তাহার শতাংশের 
. এক কীংশও নাই । তবে কেন ভাই! দৃষ্টান্ত দ্বারা যে শিক্ষালাভ হওয়া! 
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দম্তব, পেতূলিক তাহার অন্তরা হইলে, হাহাকে উপদেশের দ্বার শিক্ষিত 

করিতে প্রয়াস পাও? পৌত্তলিক দৃষ্ঠান্তের শিক্ষা, লাভ করেন-_-একেশ্বরবাদী 
উপদেশের শিক্ষা লাভ করেন। | 

বস্তত দৃ্ীন্ত ব্যতিরেকে শিক্ষা হদয়-গ্রাহী হয় ন। এই: জন্য মনুষ্য 

স্বভাবতই দৃষ্ঠান্তের পক্ষপাতী । বোধ হয় এমন একেশ্বরবাদীর সংখ্য। 

অতি অল্প, ধাহার। ঈশ্বরের কান এ+টি শক্তির বিষর ধারণ! করিতে হইলে 

সংসার হইতে কোন একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ না করেন। ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ 

করিবার সময় অনেকে তাহার '৮রণ' তলে লুষ্ঠিত হন । ঈশ্বরের 'চর* কি 
ভাই ? এটি কিদৃষ্টাস্ত নহে? আমাদগের বিবে5নার দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে 
ঈশ্বরের ধারণাই সম্ভব নহে-পরম যোগী ব্রহ্মনিরত তপস্বীগণও তাহার 
জ্যো [তিকে সর্ধ্যরশ্মির ন্যার তেজোমর বলির] ধ্যান করিয়া থাকেন । উপমার 

আশ্রয় সকলকেই লইতে হয়--উপম| ব্যতিরেকে ঈশ্বরের গুণ ধারণা করা 

সায় না। "যাহার! ঈশ্বরকে নিগুপ মনে করেন, তাহার! কি প্রকারে তাহার 

ধারণা করেন বলিতে পারি না; কিন্তু তাহার গুণের ধারণা করিতে হইলে 
যে উপমার আবশ্যক, তাহ কে অস্থীকার করিবেন ? 

ঈশ্বরের স্থষ্ট পদার্থ ব্যতিরেকে সংসারে অন্য পদার্থ নাই। সুতরাং 
তাহার স্থষ্ট পদার্থকেই উপমা স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতেই বা 

ঈশ্বরের খর্ধতা কোথাক়্? ইহাতে তাহার শক্তির ধর্ধবত। স্বীকার করিলে, 

তাহাকে ধ্যান ও ধারণা করা ঘটিযা! উঠে না । অতএব যদি তাহাকে ধ্যান 

ও ধারণা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহার শ্ই পদার্থ হইন্তেই তাহাকে, 
জানিবার চেষ্টা যুক্তিবুক্ত --অন্য পদার্থ যৰি কিছু থাকিত তাহা হইলেও তাহার 
সহিত ভীহাঁর উপমা সম্ভবিত না; কেন ন1 তাহ! অন্য শক্তি হইতে উত্ৎপন্ধ । 

অয্নের দ্বারা যেমন মিষ্টত্ব অনুভব করা যায় না, তেমনিই এক গুন বিশিষ্ট 
সামগ্রীর দ্বারা অন্য গুণের উপমাও সম্ভব নহে। পৌত্তলিক, ঈশ্বর স্থষ্ট পদার্থ 

হইতেই তাহার শক্তির ধারণা করিয়া থাকেন, বলিয়া তিনি যে ঈশ্বরের 
বরশী- শক্তিকে খর্ব করেন, এ কথ! আমরা শ্বীকার করিজ্তে পারি না। 

সংসারের কোন ধন্মুই অল্লািক পৌত্তপিকতা-শুন্য নহে । আমাদিগের 
বিশ্বাস যে, পৌন্তলিকতা*শূন্য ঈশ্বর চিন্তা সম্ভব হইতে পারে না__অন্তত, 

মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় পৌত্তলিকতাশূন্য ধর্ম নাই এবং একেশ্বরবা 
নিরবস্থিন্ন একেম্বরবাৰ নহে । ঈশ্বরকে কোন স্্ পদার্থের দ্বার] না 
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করিলেই একেশ্বরবাদে পৌত্বলিকতা আসিয়া পড়িল। স্থতরাং থিনি সুখে 
একেস্বরবাদী, তিনিও কার্ধয পৌত্তলিক । কিন্ত ভথাপি তিনি পৌন্তল্িককে-স্থণা 
করেন, তীহার সহিত ধর্ম বিষয়ে সহান্গভূতি প্রকাশে কুপণতা করিয়া থাকেন । 

ফলত'ষখন সেই এক শক্তিকেই নানা জনে নানা মুর্ভিতে ধ্যান ও ধারণা 
করেন, তখন ধন্ম স্বন্দে সংসারে পার্থক্য কোথায় ? এক শক্তি নানা রূপে 
প্রকাশ পায় -বলিরা কি তাহার পার্থক্য কল্পনা করিতে হইবে? বারু যখন 

যে পদার্থে থাকে তখন সেই প্দার্থের আকারকেই যেমন বায়ুর আকার বলিয়! 

খুঝিতে হয়, তেমনই ঘিনি (ষ ভাঁবে ও যে মুত্তিতে তাহার উপাসনা ও পূজা 

করুন না কেন, সকলেই যে সেই এক অনন্ত অব্যক্ত শক্তির পুজা করেন 
. তাহাতে কোন সন্দেহ নাই | জ্ঞান বৃদ্ধ হিন্দু ঝষিগণ এ কথার মম যেমন 

বুঝিয়াছিলেন, এমন মার কেছই বুঝিতে পারেন নাই । ভারতবাসী আবার 

যে দিন. এ কথার প্রকৃত মন্ত্ব বুঝিবেন, সেই দিন হইতে হি ধর্মের 
নবজীবন লাভ হইল । 

ভারত জমণ ৷ 

আজকাল শুনা যাইতেছে, ছুইচারি জন বিদ্যার্ বঙ্গীয় যুবক অথবা দুই 

এক জন বঙ্গবামী সওদাগরী কাধের উপলক্ষে বোষ্বাই গষন করিজেছেন, 

নতুবা! সাধ করিয়া! প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনার্থ অথবা ভিন্ন দেশবাসীর আচার 

ব্যবহার রীতি নীতি আলোচনা করিবার উদ্দেশে,অতি অল সংখ্যক বঙ্গবাঁসীই 

ভারতের মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম প্রদেশ, রাজস্থান, অথবা দক্ষিণাপথে গমন 
করিয়া থাকেন। একদিন যে স্থানে রাজপুতদিগের প্রদদীপ্ত-বীর্ধট-বিভাসে 

ভুবন বিজয়ী মুসলমানদিগের. গৌরব কুর্ধ্য নিশ্রাভ হইয়া পড়িক়াছিল, একদিন 

ধথায় মহারাস্্রীয় ঘুখপতির ভীষণ হুষ্কারে দুর্জয় ব্রিটিশ সিংহ-কম্পারিত 
কলেবর হইয়াছিল, দেই সকল: মহাশীর্থকে শাস্তিশ্রির বঙ্গ বাসী; তীর্থ 

বলিয়া জ্ঞান করেন না,বঙ্গবাসী সেই সকল দেবসমতুল জাতির জীবন্ত কন্কান, 

পৃ€1 করিতে জানেন না) বঙ্গবাদী কঙ্গাল মহায্বা বুঝেন না? আমি: বলি। 

যেমন কাশী, গয়া। প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হিন্দুর পক্ষে" তীর্থস্থান, মধ্য. ভার, 
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মহাতাসীয়' প্রদেশ এবংবাজস্থানও তেমনি তীর্থস্থান। অনেকের হয়ত 

বিশ্বাস আছে, যে এসকল প্রদেশে যাতায়াতের বড়ই অস্থবিধা এবং ছুই 

চারি দিন অবস্থান করিবার স্থানও হয়ত ছুষ্রাপ্য । আমি, এই প্রকার 

ভ্রমদূর করিবার মানসেই আজ যৎকিপ্িৎ লিখিতে বসিলাম । মধ্যভারত 

পশ্চিম ভারত প্রভৃতি প্রদেশ কিরূপ, এবং তথায় এ দেশীয়ের আশ্রয় 

পাইবার স্তান আছে কি না এবং যাঁভারাতে অর্থ ও সময় কত ব্যয় হইয়া 
থাকে, সেই সকল কথা যথাযথ বলিবার চেষ্টা করিব এবং ভরস1 করি, ষে 

যেস্থানের কথা বলিব দেই সকল স্থানের" বিশেষ বিশেষ দৃশ্য, ঘটন! 
স্থানের উল্লেখ করিতে ত্রুটি করিব না। 

৮৮৮ অবশ্য অবগত আছেন, যে মপা ভারত ও পশ্চিম ভারতে াইতে 
হঈলে এলাহাবাদ হইয়। জব্বলপুর লাইন দিয়া যাইতে হয় । এলাহাবাদ 

হইতে রাত্রি ৭টা ২৭ মিনিটের গাড়ীতে উঠিলে”পরদিন প্রত্যুষে ৫ট1২৭ 

মিনিটের সময় জববলপুরে পৌছান যায়। কলিকাতা হঈতে জব্বলপুরের 

গাড়ীভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩৭%০, নধ্য শ্রেণীর *৯৮1/০১ এবং ভৃতীর শ্রেণীর 

১০1/০। বাঙ্গালীর বাহুতে আর একটু অধিক বল ন! হইলে, আমি বিবেচন। 

করি প্রথম শ্রেণীতে ভমণ কর! তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে: এলাহাবাদ | 

হইতে জববলপুর পধ্যস্ত ঈঃ& ইত্ডির রেল, তাহার পরে বোম্বাই পর্য্যস্ত 

গ্রেট ই্ডিয়ান পেনিন্স্থল! রেল |. 

রেলের কর্মমচারীদিগের সন্বদন্ধে জমি ছুই এক কথ! ন1 বলিয়া থাকিতে 
পারি না। উহাদের সন্বন্ধে অনেকেরি অতি অদন্তোষ ছনক ধারণা আছে, 

কিন্ত আমি গ্রায় ভারতবর্ষের অদ্ধেক ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম যে আজকাঙদ 

ইহাদের আধ্যে বিস্তর সদাশয় শোক আছেন, আমি যেখানে যেখানে 

ইহাদের সংশ্রবে '্মাসিয়াছিলাম, সেই সেই খানেই ইহাদের ব্যবহারে বিশেষ 

প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম । বৈদ্যনাঁথ, জব্বলপুর, আজমীর, টুগুলা! এবং 

আরো কয়েক স্থানে, ইহাদের ভদ্রতায় আমি মুগ্ধ হইরাহিলাম। আমি 

বিবেচনা করি' ইহাদের এক্প সহাদয়তা দেশ পধ্যটনের টা শুভ. ফল। 

ও জরবলপুর। 

হারা উন্নত বিন; পর্রতমাল1 বিহীন__উল্লাস গ্রপুরিত নির্বর বিহীন 

-উচ্ছাসোন্ুত জলপ্রপাত বিহীন, এই নির্জীব ও নিত্রিত, কলিকাতা 

নিকটবভা স্থানের বাছিরে গমন করেন নাই, জববলপুর, হইতে আদব 
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করিয়া মধ্যভারত, পশ্চিমভারত, রাদস্থান প্রভৃতি স্থান, তাহাদের $পক্ষে যে 
কি অপূর্ব মনোরম্য দৃশ্য তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। যাহাতে 

অপার আত্মস্তরিত1 বিদুরিত হয়, হৃদয় বিশ্তত হয়, আত্ম! উন্নত হয়, এরূপ 

দ্বশ্য সকল এ প্রদেশে চারিদিকে বিস্তৃত রথিয়াছে। একবার নয়ন তুলিয়া 
চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই তোমার সকল প্রকার অহঙ্কার শিখ! নিবিয়! 

যাইবে - নিজের ক্ষুদ্রত্ব অনুমিত হইবে এবং স্থষ্টিকর্তারই বল, আর স্বভাবেরই 

বল, মহিমায় প্রাণ পরিগ্লাত হই] উঠবে, সংসারের ক্ষুদ্র সুখ ছুঃখ হ্াদয় 
হইতে অন্তহিত হইয়া! যাইবে-তথন আনন্দ যে কি বস্ত, তাহার ধারণ! 

হৃদয়ে উছলিয়] পড়িবে । 
জববলপুরে বঙ্গবাসী বিস্তর আছেন, ছুই এক দিনের অবস্থানের জন্য 

স্থান অনায়াসেই পাওয়] যাঁয়। বাসাও দুপ্রাপ্য নহে । অধ্য প্রদেশের 

মধ্যে জব্বলপুর একটি” অতি উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান । এখানে মান্রাজী 

ও মহারাষ্ীয় জাঁতিই অধিক, তণ্ডিন্ন মাড়োয়ারী, রজপুত, ইংরাজ, পাশাঁ ও 
অন্যান্য জাতিও জব্বলগ্রুরে বিস্তর আছেন । এই প্রদেশের কূুমিসনর 

ডেপুটী কমিসনর, আপিস্টাপ্ট ক্মিসনর এবৎ আরো অন্যান্য ধান পান 

রাজ কর্মচারীরা জব্বলপুরই থাকেন । প্রধান প্রধান বিচারালষ ও বড় ঝড় 

আফিস প্রভৃতি ও এই স্থানে । সহরটি সাছেবী ধরণের, সুন্দগ স্থন্দর বাঙ্গালা 
ও বৃছত্, বৃহৎ, ্অউটিলক। গতর হযে এবং হ্টতেছে। দেশীয়েক। হে 
অংশে থাকেন সে স্থানে বাড়ী ঘর অতি গারে গারে হঈলেও অপরিষ্কার নহে | 

এষ্টেসন হইতে সহর ১ মাইল দুরে । এষ্টেসনে সিকরাম, টাডা ও একা বথেষ্ট। 

নিকরাম অর্থে পালপণী গাড়ী, টাঙা টদটমর ন্যায় এক প্রকার শকট,.এক। 

প্রায় সকলেই দেখিয়াঞ্েন । টাঙায় ৪ জন বসিতে পারে, দাক্ষিণাত্যের হুইটি 

টা্টু টাঙজায় যোতা। হয়! এ দেশে ঘোটক যেরূপ যোতদ্বারায় শকটে শব্ধ 
থাকে, টাডীয় সে রূপ করিয়া ঘোটক যোতা হর না । যোমের শেষভাগে, 

ছ্সাড়ে একটি ছড়ি আবদ্ধ থাকে, তাহারি উভয় প্রাস্তিঃ এ দেশে বুধ যে রূপ 

করিয়া! যোতা হয়, সেট রূপ ঘোটক টাঙায় আবদ্ধ থাকে । দাক্ষিণাত্যের টা 

অতি দ্রুত গমন কাঁরতে পারে, এমন কি ৬১ ৭, মাইল অনায়াসে এক ডা ণ 

 দৌড়িয়া যায়। জব্বলপুরকে একটি আধা মিলিটরি ঠেসন বল যায়, 

কারণ ফিয়দংশ ব্রিটিশ সৈন্য সর্বদাই এই স্তানে থাকে | জব্বলপুরে কএকটি 
এঅতি উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক দৃশ্য আছে। সহরের মধ্য দিয়া, ককোখাওবা পার্খ 



ভারত ভ্ত্রমণ | ৫২৯৯ 

দিয়া) অনাতি উর্ পর্বত মাল! প্রধাবিত। প্রথমত ইহারি দৃশ্য বড় সুন্দর | 
তাহার পর, জগদ্দিখ্যাত শ্বেত মন্থর শৈল ও নর্দা প্রপাত এবং “মদন মুল” 

জব্বলপুর হইীন্ডে বদর নহে । ধাহারা প্রায় সমস্ত: ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন, 
তাহাদের কাহারে! কাহারে! মুখে শুনিয়াছি, যে, জববলপুরের শ্বেত মন্্নর শৈল 

গু নর্ছদ। প্রপাতের মত দৃশ্য ভারতে কোথাঁ৪ নাই । মন্ুমেন্টের উপর 

হুইতে কলিকাতার স্থানে স্থানের দৃশ্য মন্দ নহে এবৎ ভাঁগীরথী বক্ষ হইতে 
উভয়. ভীরের দৃশ্য স্থানে স্থানে সুন্দর বটে, কিন্ত জববলপুরের এই সকলের 
দহিত সে সকলের তুলনাই' হয় না। টবদ্যমাথে এরপ ছুই চারিটি স্থান 
দেখিয়াছিলাম । কলিকাঁতার নিকটবত্তাঁ স্থানে. আর কোথাও এক্ধপ 
দবশ্য আছে কি নাঁজানি না। প্রথমে আমি জব্বলপুরের শ্বেত মর্্র শৈলের 
কথা বলিব। 

এই মর্শর শৈল, দেখিতে টি হইলে, সহ্র হইতে ১২1১৬ মাইল 
দুরে নম্দ্দা নদীর তীরে “ভেড়া ঘাট” নামক স্থান পর্য্স্ত শকটারোহছণে 

যাইতে হয়। তথা হইতে পদরজে যাইয়া টরশলে উঠিলেও উঠা যায় । 

কিন্ত তাহাতে কিছু আশঙ্কা! আছে। সৌন্দধ্য উপভোগ করিতে হইলৈ, | 

এই ভেষ্ভাথাট হইতে বোটে কিয় মন্ত্র টশেলের নিকট যাইয়া। নর্মাদ! 
প্রপাভ দেখিতে হয়। জহর ভক্তে ভেড়াঁঘাট পর্য্যন্ত সিক্রাম করিষ্ক 

উজ ৯২ ভত্*১ উতর ভাবে, ৩১৩ উত্ক্, এব এন্ধং কিং হইজে, 

টাক] দুইয়ের মধ্যে ব্যয় পড়ে। এবৎ ভেড়াঘাট হইতে প্রপাত দ্বেখিতে যাই- 
বার ও আসিবার বোট ভাড়া ইত্যাদির জন্ত ছুই.টাঁক1 যথেষ্ট? গবর্ণমেন্ট হইতে 

দর্শকদিগের জন্য বৌটের বন্দোবস্ত করা 'আছে। কোটে করিয়া যাইবার 
জময় তুমি, অতি মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাইবে । নদীর ছুই পার্েই 
শ্বেত মর্ঘ্ররের অতি শ্বচ্ছদেহ পর্বত উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে উদ্ধীদেশে উভভ় 
পার্থের পর্বত মিলিভ প্রায় হইয়াছে; তুমি ইহার মধ্য দিয়া চলিয়াগু। 
গিরি অঙ্গ এত স্বচ্ছ ষেচাহিয়া দেখিলে নম্মদশর প্রতিবিষ্ব ছুই পার্খে 

পর্বতের ভিতর আর দুইটি প্রবাহের ন্যায় বলিরা তোমার ভ্রম হইবে । অশ্ক ট 
খ্আোলোকে এই নীরব মাধুরী-মাখা স্থান দিয়া তুমি তরণীবক্ষে উজানে বাহিয়া 
ক্ষলিয়াছ, অদুরস্থিত প্রপাতের হুস্কার শব্দে জগৎ পরিপ্নত, তাহার গম্ভীর 
প্রতিধ্বনি তোমার কর্ণকৃহর প্লাবিত করিতেছে. সঙ্গি কটে দাড়ের “ঝুপ ঝুপ” 

শব দতামীকে তোমার অতি স্মরণ করাইয়া দিতেছে, এমন স্থানে দির 
2 



1৫৩০  নবজীবন | 

; অবস্থা কিরূপ হই প পড়ে ভাহ1 কবিতার সম্পর্তি--তাহাতে- আমার গোর 

অধিকার নাই। 
প্রপাতের অদূরে যাইক্ক! দেখ, প্রস্থে প্রায় ১০০ গজ রশ রগ রস” 

স্তপে শ্রোতরুদ্ধ হুইয়। কোলাহলে দিগস্ত পরিপ্লুত করিয়া, প্রায় ২* হাত 
নিয়ে পতিত হইতেছে । ষেস্থানে পতিত হইতেছে, তথ! হইতে স্তভভাকারে 

বাম্প উখ্িত হইতেছে । বর্ষাকালে এ প্রপাত দেখিতে পাওয়া যায় না,-কাঁরণ 

জলাধিক্য বশত প্রপাত স্থান জল প্লীবিভ হইয়া পড়ে । এ অঞ্চলে প্রায় 
৪ মাস বর্ষ! অনবরত থাঁকে।' নর্মদ1 প্রপাত দেখিতে হইলে . পূর্ণিমা 
রাত্রে দর্শন করাই উচিত। পূর্ণিমালোকে ইহার দৃশ্য এত মধুর: য়ে 

তাহ! বাস্তবিক কল্পনার অভীত। এস্থানে রাত্রি বাসের. অস্থবিধ। নাই. 
প্রপাতের অদুরে শৈলের উপর ডাক-বাঙ্গালা৷ আছে, দেব দেবীর মন্দির 
ও তৎ সংক্রান্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের গৃহাদিও আছে, তথায় রাত্রি যাপন 

করিতে পারা যায়। বাঙ্গাপার সংলগ্ন একটি পুস্তকালয় আছে, সেখানে পাঠ্য 

পুস্তকাদিও পাওয়া যায়। ঞ্জব্বলপুর সহর হইতে এস্থান, দেখিতে হইলে 
পুর্ণ একটি দিবস অতিবাহিত ন। করিলে, সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না.। 
সহর হইতে প্রাতঃকালে উঠিয়াই আহারীয় দ্রব্য সঙ্গে লইন্বা বাহির হইতে 

হুয় এবং সমন্ত দিবস ও রাত্রি এই স্থানে কাটাইয়! পর দিন প্রাতে সহরে 

ফিরিলে তবে ইহার সৌন্দধ্য উপভোগ করা যায়। মন্র শৈল দেখিতে 

যাইবার আর একটি উপায় আছে। জববলপুরের একটি এষ্টেসনের 
পরের এষ্টেসনের নাম “মিরাজগঞ্জ' | এই মিরাজগঞ্জ হইতে মর্খবর 

শৈল ৫ মাইল মাত্র। কিন্তু মিরাঁজগঞ্জে শকট প্রভৃতি কিছুই পাঁওয়। 
যায় নাঁ। পুর্ব রাত্রে জব্বলপুর হইতে এ স্থানে কোন প্রকার শকট 
পাঠাইক়া! দিয়, প্রাতে জব্বলপুরে আহারাদি করিয়া, বেলা দশট! কি এগাঁর- 

টার সময় টেণে মিরাজগঞ্জ গিয়া, অল্প আয়াসে, অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে 
মন্্র শৈল ও নর্শদা প্রপাত দেখিয়া আস যায় । বাহার চক্ষু আছে, তিনি 
যেন একবার জব্বলপুরের মন্বর শৈল শৃঙ্গ হইতে নর্মদ| প্রপাত দেখিয়া চক্ষু 

পবিত্র করেন) ধাহাঁর শ্রবণ আছে, তিনি যেন একবার এই প্রপাত শব্দ » 
শুনিষব কর্ণকুহর পবিত্র করিয়া আসেন; আর ধাহার হৃদর আছে, তিনি ঘেন 

একবার এই জববলপুরের শ্বেত মর্মর শৈল ও নর্শদ! প্রপাত এবং মদন. মহল) 

ভেরুলের ইলোর! গিরিওহা, নামীকের পাণ্ডব গফা ও গোদাবদী প্রপান্, 
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মলঘ্টট :ও বোরঘাটের মহান দৃশ্য, বোত্বাউপ্নের সমুদ্রতীর, পুনার'রাস্তা' 
উদ্যান, কত দৃশ্যের নাম করিব ?-__তিনি ধেন একবার মধ্য ভারত ও পশ্চিম: 
ভারতের স্বভাবের শোভা! উপভোগ করিয়া! প্রাণ পবিত্র করিয়া আসেন | 
আমি এই সকল দৃশ্যের কথা ক্রমশ বলিব। প্রথমে মদন মহলের সা 
বলিতেছি | 

: শমদন মহল” | লোকে বলে “মদন মহল”? রাগী ছুর্গাবতীর গ্রীষ্ম 
কালের বিশ্রাম তবন ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যতীত অন্য কোন: 
নিদর্শন পাই, নাই। বিচিত্র পর্বত মালার একটি শৃঙ্গে একখানি প্রস্তর: 
খণ্ডের উপর এই অস্রালিকা। এই পর্বতের গঠন বড়ই বিচিত্র । কৃষ্ণবর্ণের 

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলথণ্ড, কেহ যেন নানা প্রকার আকৃতিতে মাজিয়া: 

'ঘসিয়া উপর উপর বসাইয়া দিয়াছে । সেই শৈলখগুগুলির সম্মিলন স্থান: 
হই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ উত্থিত হইয়া, শত শত শাখা প্রশাখা প্রসারিত: 
করিয়া মদন মহলের শাস্তি রক্ষা করিতেছে । মদন মহলের নিকট পর্্যস্ত 

শকটাঁরোহণে যাইবার পথ প্রস্তুত করা আছে; কিন্ত বর্ধাকালে ঝরণার 
জলে এই পথ শকটাদির পক্ষে ছুর্গম হইয়া উঠে । বর্ষার সময় গিরিমূলের, 

অদূরে শকট রাখিয়া পদব্রজে উঠিতে হয় ।: জাঁমি বর্ষার সময় গিয়াছিলাম। 
এ সময়ে প্রকৃতির শোভা এখানে বড় সুনপর। 

মদন মহল! কি ৰলিয়া তোমার শোভা বুঝাইব, তাহ ত ভাবিয়াই 
পাই না! গিরিশৃঙ্গ বিরাদিত--বনরাঁজি স্ুশোভিত-_গ্গন পরিবেষ্টিত__ 
তোমার সেই শাস্তি নিকেতন ধবলমূর্তি, যাহার অঙ্কে অঙ্কে জীবন্ত কাব্য 
বিকশিত হুইয় রহিয়াছে, আমার এই দুর্বল লেখনীতে তাহা বর্ণনা করিবার-: 
ক্ষমতা ই! অদন মহল প্রকৃত মদন মহলই বটে; সৌন্বয ভুবন ও | 
সৌন্দখধর্য ভূবন [| 

তুমি “মদন-মহল দেখিবার অন্য, পর্বতারোহথ করিবার সময় দেখিবে)১ 
চারিধারে গিরিশৃঙ্গ উখিত হইয়াছে, মি ভাহার মধ্য দিয়! ঢালু উপত্যকার ? 

উপরে ক্রমশ উঠিতেছ । উঠিতে উঠিতে দেখিবে কোথাও বা ্বভাবভাঁত, | 

» কমল কুমদ বিকশিত একটি সরোবর, কোথাও ব1 ঘনতরুরাজি সমাচ্ছাদিউ 
একটি ভগ্ন মঙ্গির, কোথাও বা শাস্তিরক্ষকের একটি পরিত্যক্ত প্রাচীন গৃহ) 
কোথাও বাতলদেশ প্রসারিত সোপানাবলি সুশোভিত প্রাণতোষিনী একটি 
পুক্ষরিনী, তাহার পার্খে অনতিউর্দে অত্যুচ্চ শৈল খণ্ডের উপর, একটি বিজন 



ওহ নবজীবন্স 1 

দেবমন্দিব 1. এইরূপ নানা প্রকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সর্বোচ্চ ধজের 
পাদদেশে উপনীত হইয়া দেখিবে, এক প্রকাণ্ড শৈলখণ্ডের উপর একট 
প্রাচীন দ্বিতল অট্রালিকা ।' তোমার জন্মখেই এই অট্রালিকায় উঠিবার 

ফোপান শ্রেণী দেখিবে। নয়ন তুলিঘা দেখিবে, এই অষ্টালিকার চারিপার্থে 
প্রস্তরখণ্ডের সম্মিলন স্থান হইতে বৃহৎ বৃহৎ অশ্বথ বট প্রভৃতি বৃক্ষ উর্দ্ধে 
উ্থিত হইয়াছে । আমি এইস্থানে উপনীত হয়া অধৈর্ধ্য আনন্দ বেগে 

উ্ধস্বাসে সৌধ শিখরে ছুটিলাম | উঠিয়া অপূর্ব দৃশ্য দেখিলাম ! সেই সৌধ- 
শিথরে পবনভ্রোত পিভামিত-_মৃছ “হু হ” শব নিনাদিত বটবৃক্ষতলে দাড়া- 
ইয়1_চতুপার্খস্থিত উন্নত বিনত পর্বতমালা হুইতে দৃষ্টি তুপিয়া নিবিড় 
জলদাচ্ছন্ন গগণচন্দ্রীতপে নয়ন রাখিয়া__উর্ধাকাশের নির্মল বায়ু প্রবাহের 

মধুর তরঙ্গ বক্ষের উপর ধরিয়া, আমার ওষ্ঠে স্বতই উখিত হইল “ইহার 
কাঁছে কবিকল্পন! কোথায়!” | ক্রমশ । 

প্রতিধনি 
নিথর, তিমিরময় নিশীথ সময়,  ভ্রাতার শশান-বুকে 

এবে স্বভাবের হাসি-_ কাদে রে অভাগা ছখে, 

মুর বৈচিত্র রাশি, স্বৃতি-পারাবার মথি রিষাদ্দ-লহরা 

গাঁডতম অন্ধকারে হয়েছে বিলয় । ছুটিল, তমিঅময় নভ পুর্ণ করি। 

মৃদু, উচ্চ শত শব্দ | | ী 

অনস্ত আকাশে শুদ্ধ, আনঙ্কে কম্পিত হয়ে হস! তখন 

প্রশান্ত নিশ্চল বায়ু শনগীল অন্বরে ; “ল্থির নীরবতা” ধীরে 
নিদ্রিত, নীরব প্রাণী জগত সংসারে । চলি গেল বন দুরে, 

| - ছুঠখীর রোদনে বিশ্ব'হইল মগন | 

ৃযুপ্ত নার আমি সী মনে  জাগিল সেব্আার্তপ্বরে 

সৈকত পুলিনে বসি, নদীর বিজন তীরে | 
নয়দের জলে ভাসি, .... ১. শবপ্রাণ! প্রতিধ্বনি। গুনি তার বাঁশী, টি 

িশান্ধে ভৌতিক দেহ আারের সনে॥ চমকি, আপন ভাষে ঘেন যে াপিনিন 



প্রতিধ্বনি! ৫৩ 

শুনিষ্ট্রীম চম্কিয়! জে-দবনি-প্রতাহ ..- কবলে যে হাসি ছিল,,. : 
“কে তুমি রে লিশা কালে, নে টু ধুইয্কা। গেল ! 
বসিক্ব। নদীর কুলে, অতি ক্র কিন্বা-দেবোপম মহাজন 

ভাঙ্গিতে আমার নিত! ক্াসিক়াছ কছ? সকলেরি ছুঃখে মোর সম্তাপিত মন । 
নিবিড় এ অন্ধকারে 
অকলি বিলুপ্ত করে অশোক কাননে সীত। জনক-ছুহিতা-- 

দৃশ্যের বৈচিত্র যত? কিন্তু হায় হায়, _ পবিত্র প্রীতির খনি, 
শব্দের বৈচিত্র রাশি মুছিয়া নাযায় |. ন্সচঞ্চলা সৌদামিনী, 
পু | | বিলাপি ভাষিত যবে মরমের ব্যথা, 
“অনস্তে ভাসায়ে বায় মুহুর্তের তরে পশিয়। সাগরকূলে 

বিশ্রাম করিতে নারি, আমার মর্দের স্থালে 

শত শ্বরে বিদ্ধ করি, । প্রবেশি করুণ স্বর করিত চঞ্চল; 

না হতে নিত্রিতা, মোরে জাগরিতা করে; জাগিতাম নিশি দিবা হইয়া পার্গল। 
তাহাতে স্থথের হাসি 

* তি অক্স; দিবা নিশি “অচ্যুত প্রণয় লু্ধা রাধা বিনোদিনী 

হঃখের তরঙ্জ শুধু লাগে আসি প্রাণে, পুলিনে পুলিনে ঘুরি 

কেবলি বিঘা-শ্বাস বছে এ বনে! যখন ডাকিত “হরি” 
| ' স্তনা'ত সখীরে যবে বিরহ-কাহিনী, 

“ঈশ্থর-প্রেষিক দেব-দেবী কত জনে : পরাণের স্তরে স্তরে 
সদ] ফিরে কূলে কুলে প্রবাহ ছুটিত স্বরে 

“জয় হরি হরি” বলে প্রমত্বা হইয়া আমি কাদিতাম, হায়, 
জাগ্রত করিত মোরে পবিত্র রোদনে) এ হৃদয়ে জলে বহ্ছি পরের জালায় |” 

মে অশ্রুতে সুখ আছে, 

কিন্ত 'ক'ব কার কাছে, “গোপাল গোপাল বলি হায় যশোমতী 
বিরহী ছুঃখীর তাপ কত মোর-মনে, . তিতিয়] লোচন-জলে, রর 
বাঞজিছে হারতে যেন রে: স্বপনে | লুটাইয়া ভূমিতলে, 

সরান হয়্েয়বে শোকাতুর। অভি -- 
- কত যুদ্ধ 'আার্থলাদ হে আমার; ' বিষাদের প্রতিকৃতি. 

আবার £ভোঁমায় অন্ত যখন কৌসল্যা সতী | 
সুত্র সরশতশত হারাম হারাম ডাকি ভেদিত গগন, 

'নিধার দে আপি জন্ষলে-সবার,-] আকুল হুইভ,ছহখে সামার জীবন 



যবে কুরুক্ষেত্র-রণে, 

ভ্রাতৃগণ ভ্রাতা! সনে 
ভৈরব সমরে মাতি হ'ল আঁয়ু হীন, 

তীন্ম ভ্রোণ কৃপ কর্ণ, 
করিয়া ভারত শূন্য . 

ভ্মসাৎ হইলেন সরন্বতী-তীরে, 

কীদিয়া আর্্যের লক্ষীপ্রবেশিলখ নীরে 

*সহম জননী, পিতা, তনয় বিহনে, 

ঘখন সহআ সতীঃ 

- হারাইয়া প্রীণপতভি, 
কীপাইফাছিল ব্যোম করুণ নিশ্বনেঃ 

অন্ত্রের ভীষণ ধ্বনি, * 

 মুমূর্যর আর্তবাণী, 
পপিল হদয়ে কত, কব. কি তোমারে ? 
পরের প্রাণের হঃখ হৃদয় মাথারে।.. 

কত কত যুগ হায়, 
_. ক্মবসন্ন হ'ল কায , 

ভাবিলাম আর বুঝি ন। সরিবে বাণী; 

নৃখ-ছুঃখ-বোধ-হীন ৰ 

হবে শব দেহ ক্ষীণ 
মিশিয়া যাইবে শেষে অনজের দনে, 
এমন সস্তাপ আর বহিবে না প্রাণে! 

“বিধির নিয়মে সৃত্যু নাহি রে আমার, 
_ একটিও ক্ুপ্র নরে | 

দি আর্তনাদ করে, রা 

খায় বিণ আমি করি যে টাই 

কেমনে স্মরিব আমি হায় রে সে দিনা! বিশ্রাম ক্ষণৈক নাই 7 ও 
বঈন্তাপে আকাশে ধাইঠ' 

৷ আমার ছুঃখের কথ। অনস্ত অপার, 

সংসারের ভাপ এই হদয়ে সার ক 

“নি াছি পাইআ নিস বখানে 
-এইত নদীর কুলে 
আত শত চিতা জলে, 

সতত জাগিয়! কাদি আর্তন্বর শুনে । 

আবার এনিশীকালে : 
কে তুমি এখানে এলে ? 

: কেন জাগাইলে মোরে দহিতে আগুনে? 

আর এ বিজলী- তাপ সহে ন৷ গরাণে। 

পা জগতে কহ গুনি, সী কস জন? 

_ছহথের বৈচিত্র রাশি : 
আরে! কত উ্গব 

কি কাজ কহিয়। আর ? গুন রে বচন, 

পককাদিলাম সে রোদনে আমি অভাগিনী, . _ মুছিয়া নয়ন-বারি 

বাও শোক পরিহার, . 

ছুংখের সঙ্গীত তব বলিও না'মোরে, 

তব পম কত অশ্রু এ সংসারে ঝরে1; 

: ধদয়া করি গুন, দেবি! মুহূর্তের তরে,” 
. কহিল অভাগ। ভারে  * 

০ «কেহ-নাই এ সংসারে,” 
গুনিতে ছঃখীর কথ! শোকার্ অন্তরে 

এই শ্োডবতীন্ভীরে। . 8, 
সশানের বৈশ্বালরে -.. 

পুড়েছে আমার বীর 
(দাদা কষচচন্ত্র, মোর ভাই, সহোদর, 



শক্তিতন্তর কেবক ্রষম্য-বাদ 

“আটটি ক্ষুদ,শোক কুদ্র-নহেত,আমার, 
-হৃদয়ের-কক্ষে কক্ষে, .. 

; , কেহ নাহি দেখেচক্ষে 
আগুনের শিখা কত জলে অনিবার; 

: অদ্শ্যে ষে বহি থাকে 
. কেমনে হেরিবে লোকে ? 

গর্ভা্গিতে দছে অদ্রি সতত যেমন, 
হৃদয়-নিহিত বহি পোড়ায় তেমন। 

পরাণের সখা মোর গিয়াছে চলিয়া 

.. আধীর সংসারে রাখি. 
বিপন্ন জনক দুখী, 

শোকাতুর! জননীরে জীয়স্তে মারিয়া 

এক বৃত্তে ছিল ছুলে 

* ছটি ফুল কৃতৃহলে, 
ছিড়িল একটি' তার ছুট প্রভঞ্জন, 
অন্যটি শিখিলবৃতত মলিন এখন রড 

অজ্ঞাত বান্ধবহীন মম সম কেছ 

শোকার্ত, তোমার পাশে 
বদ্যপি এখানে আসে, 

০০. ্সিজানিত এক জন , 
ভ্রাত্বশোকে-তণ্ু মনঃ 

এসেছিল এক দিন কান্দিতে হেথায়+, 
সংসারে অনেক ছঃখী বুঝারে। তাহায়। 

কাছিব না আমি দেবী কাদিব না! আর, 
অভ্ভাবিয়া সমাদরে 

-. বহু উপদেশ মোরে 

দিয়া; চক্ষের জল মুছিব এবার । 

মুহূর্ত নীরবে ভাসি 
যে বিশ্রাম লভ তুমি, চিরকাল তরে 
দাদার অনস্ত শাস্তি অনস্ত অস্তরে.। 

কাদিব না,কাদিব না, কীদিব লা আর, 
অপবিত্র অশ্রজলে . “*. 
অনস্ত নাহিক গলে, 

অনত্তে এ সখ ছংখ না হয় সঞ্চার, 

লইগ্সা আমার বাণী 

_ খাও চলি, প্রতিধ্বনি । 
মিশ সে অনস্তে,দাদা আছেন যেখালে, 

কছিও ভাহারে,দেবি! করি ছেনক্সেছ-- কছিও আমার ব্যথা নীরব-বচনে.।. , 

আধুনিক যুবকগণ সাম্য ও স্বাধীন তা বাদ প্রচারের ছন্ বিশেষ ব্যারুষ, 

তাহাদিগের এই নীতির ফুলমন্ত্ ইউরোপীয় বিদ্যা । কিন্তু তাহার! বিবেচন! 

করেন না ষে মন্ত্র প্রভাবে তাহারা সামা মত প্রচারে উদ্যোগী, হইয়াছেন, 
সেই মন তাহা 

প্রা. ১২১০ 

রর :ম্ রি র্. বিড | রী 8 ৪: । রি 

চি চা প্র 4 বরে ৮. 2 সু. । 
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যে ইস্কুরোপীয়.সভ্যতার ইঞ্টদেবভা সাম্য নহে। শক্তিই তাহাদের এমা 
ইষ্ট দেবতা এবং বৈষম্য তাহার ফল। যদি সাম্যতত্ব “কখনও. পৃথিবীর 
কোনও স্থানে প্রচারিত হইয়া থাকে, তিবে তাহা। ভারতবর্ষে হইয়াছে কিন্ত 
যখন, ভারতীয় খষিগণ' দেখিলেন প্রকৃত সাম্য ঈশ্বরের অননুমোদিত, ও. 

অফস্তব, তখন তাহার, এরূপতাবে বৈষম্য প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন 
যে, তাহাতে যেন মানব সাধারণে সাম্য বানর: থাকে, বৈষম্য জন্য তের 

কষ্ট না হয়। ূ 

যুরোপীয়ের। মুখে সাম্য ঘোষণা করিতেছেন, কিন্ত কার্ধ্ে তাহারা 
এরূপ বৈষম্য স্থাপন করিতেছেন, যে, 'াহাতে কুত্রের ছুঃখের সীম] খাকিতেছে 

না। অধিক কি, ক্ষুদ্র পৃথিবীর অধিকার হইতে এক কালেই বিচ্যুত হুই- 
তেছে। আমর! উদাহরণ দ্বারা এই কথ! সপ্রমাণ করিয়! দিতেছি। 
ভারত বলেন, ব্রাঙ্গণ জ্ঞান চর্চা করুক, ক্ষত্রিয় বিক্রম প্রকাশ করুন । 

বৈশ্য বাণিজ্য করুক ও শূত্রে বর্ণত্রয়ের পরিচর্ধ্যা করুক। রাজার পুত্র 
 ্াঙ্গ হউ ক, মন্ত্রীর পুত্র মন্ত্রীর হউক, পিতা রাজসরকারে বা অন্য কাহারও 
ন্ধীনে যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, পুত্র নেই পদের অধিকারী হউক। যাহার 

শক্তি নাই, তাহাকে সক্ষম র্যক্ষিরা প্রতিপালন করুক; তন্মধ্যে যে অক্ষম- 
দিগের আত্মীয় আছে, তাহারা তাহাদের দ্বার। প্রতিপালিত হউক ও যাহাদের 

আত্মীর নাই, তাহাদিগকে সাধারণে প্রতিপালন করুন। তদন্ুস্বারে, স্বকলেই 

আপন পৈত্রিক কার্য করিয়া সুখী হর এবং ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ ভাগিনেক, 

দৌহিত্র, জ্গামাতা প্রস্থতি নিকট ও দুর সম্পকী়দিগকে প্রতিপালন ধরেন 
ও গৃহীমাত্রেই ভিক্ষৃককে ভিক্ষা! ও .অতিথিকে অন্ন প্রদান করেন। এক 

ভাই উপার্জন করিয়া সকলে সমান স্থুথে উপন্ডোগ করেন 1. সতরাৎ, 

কাহারও বৃত্তিনাশ-জনিশ্ড ছুঃখ হয় না। 

যুরোপ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ নাই, ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই, শুদ্র নাই,সক- 
লেরই সমান অধিকার? যিনি শ্রক্ষি প্রকাশ করিতে গাস্সিবেন/তিনি পদস্থ ও সুখী 
হইবেন । ধিনি শক্কি. প্রকাশ করিতে পারিবেন না, তিনি হেয়রূপে পরিগণিত 
ও দুঃখে ভাসমান হইবেন | অধিক কি এই পৃথিবীতে ভীহার স্থান মাত্র 

হইবে না । তুর্মিরাজপুন। কিন্ত কৌনও কৃষক পুত্রের শফি বদি তোমা 

অপেক্ষা অধিক হথ্ু,। তবে তোমার রাজ্য তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। 

তোমার প্রিভ! অসামান্য ঘাহবলে দৃ় পরিশ্রম করিয়া রাজ্য লাভ কন্ধিক্বাহেন, 



শক্তিতন্ত্র কেবল বৈষম্য-বাদ | ৫৭ 

ও পুষ্জ-নির্ধিশেষে নিত্বার্থ ভাবে রাজ্য পালন কন্সিয়ণছেন: সত্য) কিন্ত তাহাতে 

তোমার অধিকার কফি? তোমার কুতিত্ব কি? যিনি করিয়াছেন, তিনি 

তাহার ফল পাইক্সাছেন । ওজ্জনিত কৃতজ্ঞতার.পাঁত্র তুমি হইবে কেন? যদ্দিও 
তোম! দ্বার! রাজ কাধ্যনির্বশহ হইতে পারে, কিন্তু যখন এ কৃষকপ্পুত্র তোম। 

অপেক্ষা অধিক শক্তি সম্পন্ন, তখন কেন তুমি তাহাকে তোমার পদ ছ্বাড়িয়! 
দিকে না? হে সন্ত্রণা-কুশল মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রী প্রধানের পুত্র! মানিলাম 
তুমিও মন্ত্রণা কাধ্যে সামান্য পটু নহু, কিন্তু দেখিতেছি এ চর্্মকার পুত্র 
তোমা অপেক্ষাও . অধিক ক্ষমতাঁধান, অধিকমন্ত্রণাকুশল, অতএব 
তুমি তোমার পিতৃ পদ তাহাকে প্রদান করিবে না কেন? ওহে ভিক্ষুক.! 

দেখিতেছি, তোমার কিছুমাত্র শক্তি নাই, অতএব তুমি কেন দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ 

করিয়া শক্তিসম্পন্ন কর্টিষ্ঠ মন্ুষ্যগণকে বিরক্ত করিতেছ? যখন তোমার 
উপার্জনের শদ্ষি নাই, তখন-তুমি কিজন্য জীবিত থাকিয়া খাদ্যান্ন অক্রেক় 

করিতেছ% তোমার মত সহআ্র লোক এই পৃথিবী হইতে বিদার গ্রহণ 

করিলে, আশহারীয় দ্রব্য অনেক সুলভ হইবে,» অতএব তুমি জত্বর বিদায় 

গ্রহণ কর। যখন ভোমার শক্তি নাই, তখন ধরিত্রী তৌমাের স্থান দিবেন 
কেন? ওছে কেরাণি বাবু! তুমি গ্রাত্রে হুরিদ্রা লেপন করিতেছস্ত্ষ্ি? 

ওকি বিবাহের উদ্যোগ নাকি? তুমি বিবাহ করিবে ? তুমি জান না, তোমার 

আয় ক্ষি? ২০ টাকা মাত্র বেতন দ্বারা তুমি কি প্রকারে স্ত্রী পুত্রের ভরগ পোষণ 
করিবে? তোমার আবার বিবাহকি? যখন তোমার শক্তি নাই, তখন 
তোমার এত স্থাখের আশা কেন? তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, ষে তোমার 

বিবাহোতপন্ন সম্তানগণ উপবুক্ত ভরণ পোষণ না পাইলে, দেশের লোককে 

জালাতন্ু,করিবে ? “ছয় চাকরি দেও, নয্ু.ভিক্ষা দেও? বূলিয়। ভাগ্য বান্দিগের 

সুখ বিশ্রামের ব্যাঘাত চেষ্টা করিবে । আর তুমি কে ওরূপ ম্ান্ফালন করি- 
তেছ.? তোমার পিতা, পুত্র কি ভ্রাতা মাজিষ্টার, উ্ীল-কি ভাক্তার হইক্সা ধন 
ও মানার্ন করিতেছেন বলিয়া তোমার-এত অভিস্তান কেন.ট তোমার পিতার 
জুখের অংশ তুমি পাইবে কেন? যখন তোমার শক্তি নাই,তখন তুমি ধনমান 

ত জুথ পাইবেকেন ?: তোমার পিত্রাদির শক্তি আছে, উচ্চ হইয়াছেন. 

তোমার তাহ] নাই তুমি নীচ নীচকার্ধ্য কর; তোমার. উচ্চাভিলায কেন? 
মাজিষ্টীরের পুত্র হইয়া সামান্য মনজুর হইসে! কি ট্রি না £.. দে. 

ভাবনা রা, কেন না: জগত; শ 55755. 
৩ 



৫৩৮ ০ নবজীবন। 

পইরূপ যুরোপের সর্বত্রই একমাত্র শক্তির উপাসনা। দেখিতে 'পীওয়। 
বায়। এই জন্য তথায় পরীক্ষা প্রণালীর এত ধূমধাঁম। কাহার শক্তি 
অধিক আছে, তাহা জানার জন্যই পরীক্ষার প্রয়োজন । যাহাদের বিদ্যা- 
শিক্ষা করিবার সুবিধা, শরীর সচ্ছন্দ, অর্থ, পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি, সহায় 
প্রভৃতি ভাগ্য আছে, তাহারাই পরীক্ষা দিয়। প্রধান হইতে পারে ও তাহাদেরই 

পদ, ধন ও মান লাভ হয়। যাহাদের এর সকল নাই তাহারা দুর্ভাগা । 
ছুর্ভাগ্যদিগের স্থান এ জগতে হইবে না। যে কোন প্রকারে হউক, আপন 

শক্তির উতৎকর্ষতা লাভ করাই ইউরোপীয় সভ্যতার মূল নীতি । ভাহাতে 
লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে মরিয়া যাউক, পৃথিবী রসাতলে খাউক, বিশ্বের 
ধ্বংশ হউক তাহা দেখিতে হইবে না । আপনার উন্নতিই প্রধান লক্ষ্য । সহত্র 
' সহল্স তস্তবায্ বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিক1 নির্বাহ করিতেছে । যিনি নিজ 
শক্তিতে বাস্পীর যন্ত্রে ব্জর বয়ন করিয়া শর সকল তন্তবায়গণেরৰ জীবিক! 
অর্জনের প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন,--তিনি কিছুমাত্র নিন্দনীয় হইতেছেন না । 
' যিনি বাম্পীয় একট পরিচালন করিয়া সহস্র জহর নাবিক, শকটব্ধন ও 
বাহকের জীবনোপায় নষ্ট করিতেছেন, তিনি নিন্দার পরীবর্তে ষশোলাভ 

কাঁরতেজ্ছন | যিনি রাশি রাশি অকর্মণ্য চাকচিক্যশালী পদার্থ প্রস্তত করিয়া 

নির্বোধ লোকদিগকে ঠকাইয় তাহাদিগের জীবনোপায় স্বরূপ তওুলাদি 
গ্রহণ করিতেছেন, তিনি সমাজে বিলক্ষণ যশন্বী হয়েন। অধিক কি, যিনি 

সুরা প্রভৃতির উৎ্ককর্ষতা সাধন করিয়া মানবলাতির সর্বনাশ সাধন দ্বার! 

আত্মোন্সতি সম্পাদন. করেন, তিনিও কিছুমাত্র নিন্দিত নহেন। কেননা 

আত্মোন্নতি ও শক্তির প্রাধান্যই ইউরোপের মুল মন্ত্র। তাহারা মুখে বলেন 

সকল মন্ুষ্যেরই অধিকার সমাঁন। কিন্ত কাধ্যে দেখান যাহাদ্রের শক্তি 
ও সুবিধা আছে, তাহাদেরই অধিকার আছে? যাহাদের তাহা নাই, তাহার! 
কিছুরই অধিকারী নহে । তাহাদের সমানাধিকার প্রদান বাক্য, কেবল 

প্রতারণ। মাত্র । শক্তিমানেরা সমস্ত সুখ সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার 
অভিপ্রায়েই সাধারণের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন । কেননা যখন 

তাহার! জানিতেছেন পৃথিবীর সকল লোকের শক্তি অর্থাৎ বল, প্রবৃতি, তুদ্ধি; 
অবস্থা,ধন--সমান নহে,সুতিরাং কখনই সকলে প্রতিন্দিদ্বত। করিয়া সুখী হইতে 
পারিবে না, যাহাদের শক্তি আছে, তাহাদেরই জয় হইবে, তখন, তাহাদের, 
সাধারণের সমান অধিকার আছে বলা, প্রবঞ্চন। ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে ? 
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অথচ হাতে শক্তিমানদিগের ক্ষতি না হইয়। উই! লাতেরই কারণ হহীতেছে। 
কেননা, দেখণ যায় যে, শক্কতিমানগণ একচেটিয়া করিয়। শক্তির ফল স্বরূপ 

সমস্ত স্থুখভোগ করিবেন, অথচ তাহারা যেম্মানব অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব 
নহেন, পরম্বাপহারী দস্যু বা তস্কর নহেন, তাহ প্রকাশ করিবেন । কেহ 

তাহাদের নিন্দা করিলে বা তীহাঁদের নিকট ভিক্ষা চাহিলে, তাহার! এই' 

বলিয়া তাহাদিগকে বিমুখ করিবেন, যে তোমাদ্িগকে যখন সম্পূর্ণ শ্বাধীনতা 
ও সর্ধব বিষয়ে অধিকার দেওয়! হইয়াছিল ও তোমরা নিজ দোষে ষখন তাহার 

স্থব্যবহার কর নাই, তখন তোমর। আমাদিগকে নিন্দ| বা বিরক্ত করিতেছ 
কেন? নিজ দোষে কষ্ট পাইয়া! পরের নিন্দা বা প্রকে বিরক্ত করিয়া তোমরা 

আপনাদেরই হীনত্ব প্রকাশ করিতেছ। বান্তবিক তাহাদের ঘে কোন দোষ 
নাই, তাহা তাহারা বলিবেন না। কেননা মানব মাত্রেই অবস্থার দাস, 
অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে, এমন সাধ্য এ পৃথিবীতে কাহারও নাই। 

গ্রতিদ্বন্দিত ক্ষেত্রে অবস্থা অনুসারে অনেককেই পরাজয় স্বীকার করিতে 

হয়। বিশেষত একের শক্তির অধিক উৎকর্ষ ভুইলে, অন্যের শক্তি খর্ব 
হইতেই হইবে, কেননা কোনও শক্তিই নুতন সঞ্জাত হইয়। বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয় না । কাহারও নিকট হইতে শক্তি অপহরণ করিয়! লইয়াই অধিক্ুন্ঞ্ডি 

মান হইতে হয়। অধিক ধনী হইতে হইলে, কতকগুলি লোককে নির্ধন 

না করিয়া কখনও তাহা সম্পন্ন হয় না। অধিক বলশালী হইতে হইলে বহু 

লোককে দুর্বল করিতে হয়। 

মাঞ্চেই্টরের বণিক্গণ কি লক্ষ লক্ষ তন্তবায়দের নির্ধন করিয়া! ধনী 8 | 
ছেন না । নীলকরেরা কি কৃষকদিগের ধন সংগ্রহ করিয়া ধনী হইতেছেন ন1। 

য়ে রাজা,কি জমীদার নিজ রাজ্যের কি জমীদাঁরির আয় বৃদ্ধি করেন, তিনি কি 
প্রজার ধন হরণ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করেন ন! ৭ যিনি নৃতন জমিদারি 
ক্রয় করেন, তিনি কি পুর্ব জমীদারকে নিংস্ব না করিয়া তাঁহা করিতে 

পারেন? বিনি কোন উন্নত পদ খা চাকরি. প্রাপ্ত হয়েন, তিনি কি 

পূর্ববর্তি পদাব্দঢ় ব্যক্তি বা অন্য কোন আশাবান ব্যক্তিকে বঞ্চিত করেন 

মা? ইংলঙ, যে এত ধনী হইয়াছেন, সেকি কোটি কোটি' ব্যক্তি ও. 

শত শত ব্যক্তিকে নির্ধন করিয়া নহে? এককালে গ্রীন ও রোম সবে 
প্রবল বল. সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাতে কি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে 
নির্বার্য কর! হয় নাই? মুসলমীনগণ যে ভারতের রাজ হুইয়াছিজেল,, 
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ভাহাঁতে কি ক্ষত্রিয় কুলকে নিবার্ধ্যি কর! হয় নাই? এখন বুট যে 
সিংহ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে কি ভাঁরত মেষ আখ্যা প্রাপ্ত হয় 

নাই? এই রূপে দেখ] খায়, যে কাহার ও ক্ষতি না করিয়া কখনও আপনার 

উন্নতি হইতে পারে না। 

এবিষয়ে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে । কোনও স্থানে একটি 
ব্রাহ্মণ অতি ভক্তিভাবে নিয়ত শিব পুজা করেন। এর ব্রাহ্গণ গঙ্গাতীরে 

বসিয়া দু মনঃসংযৌগে শিব পুজা করিতেছেন, এমন সময়ে শিব ছুর্গা 

মিলিত হইয়া সেই স্থান দিয়াগ্রমন করিতেছেন । ছুর্া ত্রান্মণকে দেখিয় 
_শিবকে কহিলেন “নাথ ! এই ব্রাহ্মণ নিয়ত আপনার উপ'সন! করিতেছে,অথচ 

অর্থাভাবে ব্রাহ্মণ নিতাস্ত কষ্ট পাইয়া! থাকে । উহ্থাকে কিছু ধন দেন না 
কেন?” শিব শুনিয়া কহিলেন “আচ্ছা এ ব্রাঙ্গণকে কিছু ধন দিব |” শর 
সময়ে এক জন স্বর্ণ বণিক স্নান করিতে আসিয়াছিল । সে শব ভর্গার 

এ সকল কথ! শুনিল, এবৎ মনে মনে বিবেচনা করিল, ষখন স্বয়ং শিব ব্রাঙ্ষ- 

পকে ধন দান করিবেন, তঞ্চন সে ধন সামান্য হইবে না । অন্তএব ব্রাহ্মণের 
নিকট হইতে উহার অৎশ লইবার চেষ্টা করিতে হইবে । এই চিস্তা করিতে 

করিতৈক্পন্ুবর্ণ বণিক গৃঙ্থে গমন করিল । ব্রাক্ষণ নিবিষ্ট মনে ইষ্ট দেবের 

অর্চনা করিতে ছিল, সে ইহার কিছুই জানে না। ষথা সময়ে তাহার পুজ। 

সমাপন হইলে গৃহে প্রত্যাগমন করিল । এ সুবর্ণ বণিকের গৃহের পারব দিয়া 

এ ব্রাঙ্গণের গৃহে যাইবার পথ । যখন ত্রাঙ্গণ উক্ত বণিকের বাটার নিকট 
উপস্থিত হইল, তখন বণিক ব্রাঙ্গণকে ডাকিয়া সমাদরে বসাইল এবং কহিল 

“ভূদেব ! আমার সম্পন্তির অদ্ধেক ষদি আপনাকে এই ক্ষণে প্রদান করিস্তাহা 
হইলে আপনি অচিরে যে ধন প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার অদ্ধেক আমাকে দিতে 

স্বীকার করেন কি না।” ব্রাঙ্গণ কহিল,.“আাসি নিতান্ত দরিদ্র; আগি ধন কোথাগ্ন 
পাঁইব যে আপনাকে দিব ?. আপনি কি জনা এরূপ বিজ্ূপ করিতেছেন ? 

স্বর্ণ বণিক কহিল আঁমি বিদ্রপ করিতেডি না; আপনি তঁ কথা স্বীকার করুন, 
এই ক্ষণেই আমি '্সাপনাকে আমার সম্পত্তির অর্ধেক প্রদান করিতেছি । 

আপনি ধন প্রাপ্ত হয়েন দিবেন, না পান দিবেন না” তখনল্াক্ষণ কতা». 
্রীকার করিলে,বণিক তাহার অতুল সম্পত্তির অর্দেক তৎক্ষণাৎ ব্রাক্মণকে প্রদান 
করিল। কিছুদিন পরে পুনরায় এক দিন, যে সময়ে ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে পুজা 
ও বণিক গ্লান করিতেছিল, সেই সময়ে আবার 'পিব দুর্গা সেই স্থান-দিয়! গমন: 
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করিক্টেছেন। তখন ছুর্গী শিবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন “সে দিন যে ত্রান্ম 
ণকে ধন দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা! দিলেন না? আপনার সর্বদা এরূপ ভ্রম 

হইলে চলিবে কেন? এবং লোৌকেই ব1 আপনার উপাসনা করিবে কেন ? 
তখন শিব কহিলেন “পরিয়ে! তুমি কি জান না,ষেআমি সেই দিনেই ব্রাহ্মণকে 

যথেষ্ট ধন দিয়াছি ! এখন ও ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ ধনী হইয়াছে 1” ভগবতী আশ্চর্য্য 

হইয়! রুহিলেন,“সে কি? আপনি কবে উহাকে ধন দিলেন? সে দিন এ স্ুব্র্ণ 

বণিক উহাকে আপনার সম্পত্তির অর্ধাংখশ দিয়াছে বটে, কিন্তু আপনি 

যে দিবেন বলিয়াছিলেন তাহা দিলেন কৈ!” তখন দেব দেব মহাদেব 

সহাস্যে কহিলেন প্প্রাণাধিকে ! তুমি কি জান না যে আমার তহবিলে 

কিছু মাত্র থাকে না, সমস্তই লোকের জিম্মায় থাকে । আমি এক জনের 
নিকট হইতে আর এক জনকে দিয়! থাকি । আমার ধন কোথাক্, যে 

দিব? ইহার ধন উহাকে ও উহার ধন ইহাকে দেওয়াই আমার কাধ্য 1৮ 
তখন সুবর্ণ বণিক আপনার নির্কদ্ধিতার নিন্পা করিতে করিতে গৃহে 

প্রত্যাগরমন করিল । 
এঁ গল্পের সার কথা,_-এক জনের ক্ষতি না করিলে কখন ও আর এক জন 

উন্নত হইতে পারে ন1। যাহার] সাক্ষাৎ ভাবে করে, তাহারা নিন্দনীয় 
ও যাহার। পরস্ব-ভাবে করে তাহার। ষশস্বী হয় । 

ফল শক্তির উপাসনা সাম্য ভাবের বিরোধী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

আমর! বলিয়াছি প্রকৃত সাম্য হইতে পারে না । কেননা সর্বপ্রকারে 
সকলে সমান হওয়াকেই সাম্য বলে। তাহা অসম্ভব বটে, কিন্ত সকল 

মনুষ্যইত আপনার ন্যায় স্থথ ছুঃখের অধীন এবং আপনি হুঃখ পাইলে 
যেরূপ মূর্ম বেদনা পাই, পরে ছুঃখ পাইলেও সেইরূপ পায়,_বিবেচনা 

করিয়! যাহাতে সকলেই সম্ভবমত ছুঃখের দায় হইতে এড়াইতে পারে, 
তাহার যত্ব করাকেই সাম্য চেষ্টা বল! যাইতে পারে। বাস্তবিক ম্বর্দি 

সাম্য সম্ভব হয়, তবে এরূপ ভিন্ন” অন্যরূপ সাম্য হইতেই পারে না। 
যুরোপীয়েরা! কি রূপ উপাঁয় অবলম্বন করেন টি অবশ্য বপিতে হইবে, 

. সখুল্ই ন1 4» কেননা যখন তাহারা শক্তির জয় ঘোষণা করিতেছেন ও 
যখন জান! যাইতেছে, শক্তি সকলের সমান নয়, তখন শক্তি হীনের হুঃখ 
মোৌচনে চেষ্টা, 1. তাহাদের কই? কি দেখিয়া বলিব, ষে তাহারা শক্কিহীন- 

গখেরও আপনাদের ন্যায় সুখ ছুঃখ আছে, বিবেচনা করেন ?. তাহারা ৃ  
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শক্তিহীনের ছুঃখে ছুঃখিত হওয়া দূরে থাক, যাহাতে তাহারা সমধি/ কষ্ট 
পায়, তাহারই যত্ব সর্বতোভাবে করিয়া,থাকেন। 

আমরা ভারতীয় নীতি অনুসন্ধান করিলে, সাম্য নীতি পাইতে 
পারি। যে জাতি ভেদ প্রথা যুরোপীয় সভ্যতার চেলাগণ বৈষম্যের আকর 
মনে করেন, সেই জাতিভেদ প্রথার মধ্যেও খী সাম্য নীতি গু ভাবে, 

অবশ্থিতি করিতেছে । আমরা তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়।! দিবার বত 
করিব। যখন আর্ধ্য বুধগণ দেখিলেন, ব্রাঙ্ষণগণ জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে 

আরূঢ় হইলেন, ক্ষত্রিয়গণ বীরুত্বের পরাকাষ্ঠ! প্রদর্শন করিলেন, বৈশ্যগণ 
বাণিজ্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন, তখন অন্যান্য অক্ষম ব্যক্তিবর্গের 
জন্য উচ্চতর বর্ণের সেবা, কষি ও শিল্প প্রভৃতি কাধ্য করিবার বিধান 

করিলেন। 

আদিম কালে হইতে এ দেশে জাতিভেদ ছিল ন1 এবং শুদ্র অনার্য পরা- 

জিত জাতি নহে । মানব যখন বন্যাবস্থায় থাকে তখন প্রায় সকলেই 

সমান থাকে, ক্রমে যখন স্বমভাবিক বিদ্ব সকল নিবারণ করিবার জন্য তাহা- 

দিগকে শক্তি প্রকাশ করিতে হয়, তখন যে, .যষে পরিমাণ শক্তি প্রকাশ 
কিন্ত থাকে, সে সেইরূপ উন্নত হয়। বহুকাল পরে এ উদ্ধত ব্যক্তি ব্যুহ 
আপনাদিগের সন্তানের শুভ কামনায় এবং অন্যন্য কারণ বশত এক জাতিতে 

মিলিত হয় । ভারতীয় পণ্ডিতগণ মানব জাতির কল্যাণ কামনায় এ জাতির 
সকলকে সমান রাখিবার চেষ্টা করেন। ত্র কল্যাণ সকলের মধ্যে আমরা 
আজি কেবল জাম্য ভাবের বিষয় মাত্র বলিব। 

বুধগণ দেখিলেন, সমস্ত মানবই প্রাকৃতিক শক্তি লইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
অথচ শক্তি বিভিন্নত| হেতু তাহারা পরস্পর এত ভিন্ন প্রক্কৃতির হইয়াছে, 
যে তাহাদের মধ্যে ব্রান্ষণ শুদ্র, রাজ, প্রজা ও দেবতা পশুর প্রভেদ হই 
কাছে । যদি চিরকাল এইব্বপ শক্তি উপাসন! চলিয়া যায়, যদি শক্তি অনুসারে. 
মানবের ভোগাধিকার অন্মে,তাহা! হইলে মানবের দুঃখের ইয়ত্তা থাকিবে না। 
তাহা হইলে এখন ঘেমন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বুদ্ধি জ্ঞান প্রভাবে ঘন্্র নির্বাণ 
করিয়া শকটবাঁন, সীবনকর, তন্তবাক়, কর্মকার, চর্্মকার প্রচ্থতি অক্রুল 

প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া এ সকল ব্যবসায়ীর জীবনোপার নাশ, 

করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ভারতীক্ষ ব্রাহ্মণগ্ণণও এরূপ করিবেন । আজি. 

যেমন ইউরোপীয় বীরগণ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ভারত প্রভৃতি দেশের. 
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শক্তিপ্রিয় জনগণকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদের উপর প্রভুশক্তি প্রকাশ ক্রেতে- 
ছেন--ক্ষত্রিয় বীর এদেশে তাহাই করিবেন। আজি যেমন ইউরোপীয় 
ৰণিকগণ আপন দেশের অকর্ম্রণ্য চাক চিক্যশালী পদার্থ লইয়া নান! দেশের 
লোককে সৌখীন করিয়া তদ্বিনিময়ে ্ এ দেশের তও্ুলাদি নিতান্ত প্রয়ো- 
জনীয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, এ সকল দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিতেছেন, 

আমাদের দেশের টবশ্যগণও তাহাই করিবেন। আছি যেমন ইংলগু এ 

সকল কারণে পৃথিবীর নানা দেশকে দারিগ্র ছুঃখে ছুঃখিত করিয়াছেন এবং 

এত ধন রাশি গ্রহণ করিয়াও স্বদেশের নিয় শ্রেণীকে ভয়খনক দরিদ্র করিয়া- 

ছেন--ভারতেও তাহাই ঘটিবে। অতএব শক্তির উপাসনা কিঞ্চিৎ খর্ব 
কর! আবশ্যক । 

কিন্ত শক্তিমাহা ত্ম্য খর্ব কর! অসম্ভব এবং করিলেও মানবের উন্নতি হয় 

না । এই জন্য তাহার! শক্তির মাহাআ্য রাধিলেন অথচ তাহার কুফল নিবারণ 
করিলেন । তাহারা নিয়ম করিলেন, ত্রাঙ্গণ সর্ব প্রকার বিদ্যা অন্গশীলন 

করিয়া, সর্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন বটে কিন্তু ষ্টাহাদের ভোগ সুখ পরি- 

ত্যাগ করিতে হইবে । সন্ত্রমে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, দেববৎ সকলের পৃজনীয় 
হইবেন, কিন্ত কাহারও বৃত্তি হানি করিবেন না। তাহার মূলপ্৬দ্দেশ্য 
থাকিল, জীব জগতের হিত সাধন করা। যাজন ও প্রতিগ্রহ লব্ধ ধন 
ব্যতিরেকে, আর কোনও প্রকার ধন তিনি গ্রহণ করিবেন না, সামান্য গৃহে 

বাস, সামান্য বস্ত্র পরিধান ও সামান্য দ্রব্য ভক্ষণ করিযা ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক 

অধ্যয়ন অধ্যাপন ও দানাদি দ্বারা জগতের হিত আাধন করাই তাহার মুখ্য 
কার্ধ্য । তিনি যাহা কিছু করিবেন, তাহা জনসাধারণের হিতের জন্য, নিজের 

হিতের জুন্য নহে । যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে অন্যের ক্ষতি না হয়, সেই 
বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ক্ষত্রিপ্প শীরীরিক বলে অর্ধ প্রধান। বলদর্পে 
মানুষে না করিতে পারে এমন কর্ম নাই । এই ভাবিয়া! তাহাদের জন্য ব্যবস্থা 
হইল, তাহারা অনাসক্ত হুইয়! বিষয় ভোগ করিবেন। প্রজা প্রতি প্রতিপালন 
তাহাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য । তাহারা কখনও অন্যায় যুদ্ধ করিবেন না 
এশরণাগনত হইলে অত্যন্ত শক্রকেও ক্ষমা করিবেন। এই প্রকারে 
পর্ডিতগণ পরাক্রাস্ত উভয় জাতিকে এ রূপ দমন করিয্বাছেন, যে, তাহাদের 
দ্বারা, কাহার ও অনিষ্ট হওয়া চি খাকুক, গছ জগতের মহান ই 
সাধিত হয় । ৃ | 
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এই রূপে বৈশ্য, শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর সমস্ত জাতির জীবিকা অর্জনের উপায় 
নির্দেশ করিয়া পণ্ডিতের কহিয়াছেন, সকলেই স্ব স্ব পৈত্রিক বৃত্তি অবলম্বন 

করিবে; নিতাস্ত আপদ 'না! হইলে কেহ কখনও পরকীত্ বৃত্তি গ্রহপ করিতে 

না। সুতরাং কোনও মনুষ্যের বৃত্তি লোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ন বস্ধ 
ও গৃহ সকলেরই জুটিবে । ইহার অভাবই প্রকৃত ও ভয়ানক অভাব । .এক 
জাতীয় ব্যক্তির অপর জাতীয় বৃত্তি গ্রহণের নিয়ম থাকিলে, শক্তিমানদিগের 

উপায় হইত, শক্তিহীনের উপায় হইত না। শান্ত্কারগণ ব্যবস্থা করিয়াঁ- 

| ছেন, আপদ কালে মানবগণ  ন্যুনতর বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে | 

র কিন্তু কদাচ উচ্চতর বৃত্তি গ্রহণ করিবে নাঁ। অর্থাৎ শক্তির উপাসন। 

'করিয়া কেহ উক্ত নিয়মের ব্যত্যয় করিয়া যেন সমাজে ছুঃখ উৎপাদন 
না করে। কেবল মাত্র শক্তিহীনতা বশত শ্বীয়পদোপযুক্ত কার্ধ্য 

করিতে অক্ষম হুইয়া জীবনোপায় শুন্য না হয়, এই জন্য তাহাদের 
নিমতর বৃত্তি অবলম্বন করিতে ব্যবস্থা হইয়াছে । কিন্ত পাছে লোকে এই বূপে 

অলস হইয়া শক্তিহীন হম ও নিম শ্রেণীদিগের কষ্টের কারণ হয়, এই জন্য 
নিষ্ন শ্রেণীর জন্মান বিলক্ষণ লাঘব করা হুইয়াছে। খধষিগণ বুঝিয়া- 

ছিলেন” সুখ দুঃখ সকলের সমান নহে। যাহার যেরূপ কাঁধ্য করিবার 

অভ্যাস আছে, তাহাতে তাহার কই হয়না স্ুতরাৎ মেথরের বিষ্টা বহন ও 

কৃষকের রৌত্র বাতে হল চাঁলন তাদশ কষ্ট কর নহে। কিন্তু অন্য কোন 
জাতির তাহা করিতে হইলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। নিয় শ্রেণী যদি উচ্চ হয়, 

তাহা! হইলে উচ্চকে অবশ্য নীচ হইতে হইবে। তাহা হইলে উচ্চকে 
অত্ত্ত কষ্ট দেওয়া] হইল। এই জন্য নিম্ন শ্রেণীর উচ্চ শ্রেণীর বৃত্তি অব- 

লম্বন জন্য যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর নিয়্তর বৃত্তি অবলগ্ন রূপ দুঃখ ভোগ 

করিতে বাধ্য হইতে না হয়) 'অথচ অক্ষম হইলে যাহাতে অনশনে প্রাপ- 

ত্যাগ ন! করে,--তজ্জন্য আপদ কালে ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন নিষেধ ও নিম্ন 

রৃক্তিঅবলম্বনের ব্যবস্থা! হইয়াছে । স্ৃতরাং ভারতীয় জান্তি ভেদ প্রথা__ বৃত্তি 
রক্ষা ও দুঃখ নিবারণ রূপ সাম্য ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

ধাহারা জাতিভেদ প্রর্থীকে বৈষম্যের পরিচয় বিবেচনা! করেন পছাদেক সু 
যুক্তি এই বে ধ প্রথা দ্বারা বাধ্য হইয়া কেহ উচ্চ, নীচ এবং কেহ সুধী ও. 
কেহ ছুঃখী হয়েন।: এক জন চেষ্টা করিলে উচ্চ হইতে পারে কিনতু জাতি 

ভেদ্দ প্রথ? তাহা করিতে দেয় ন! সুতরাং ইহা অত্যন্ত অত্যাচার, ও ত্যন্ক 
এল রিল ৩ 4 ০ ১০াপীরিপাশী হি শীত 725 ১42৮০০৪ 2৩ ভি ১ - 



শক্তি'তন্ত্র কেবল বৈষম্য-বাদ। ৫৪৫ 

দ্বণেয় বিষমত1। তাঁহাদের কথার ভাৎ্পর্ধ্য এ এই যে,যাহার যেমন শক্তি ও চেষ্টা 

আছে, তাহাকে তদন্তরূপ ন1 হইতে দেওয়া অত্যাচার ও বিষমতা । এ বড় 

হাস্যাম্পদ কথা । ছোট বড় হওয়াকে সমতা বলে, না সমান হওয়াকে সমতা 

বলে ?ত্াহাদের মতে ছেট বড় হওয়ার নাম সমতা হইতেছে--কেন ন| 
যাহার যেমন শঙ্তি, তাহাঁকে তন্রপ হইতে হইলে, মহাধন-সম্পন্ন রথ 

চাইল. ও আহার-সংস্থান-শূন্য ভিক্র, পিগ্রুর ন্যাক্স প্রভেদ পদে পদে দৃষ্ট 
হয়। নব্য যুবক ইহাকেই কি তুমি সমতা বল্? এরূপ সত্যের বিপরীত বলিয়া 
কি জাতিভেদ প্রথাকে বিষমতার কারণ বলিতেছ ? তাহা যদি হয়, তবেজাতি- 

ভেদ প্রথা যে অনেক পরিমাণে সাম্য-বিধায়ক তাহ বোধ হয় বুঝাইতে হইবে 
না। অন্তত এ প্রথা যে এক বিষয়ে সমতা-বিধায়ক সে বিষয়ে বোধ হয় নব্য 

যুবকের সন্দেহ নাই । সে বিষয় এই যে, সকলেই জীবের স্থিতির সব্ব প্রধান 

প্রয়োজন---আহার, গাব্রাবরণ ও গৃহ প্রাপ্ত হই'য়! থাকে । অনশনে কাহারও 

মৃত্যু না হয়, তাহার ভূ! ভুয়ো! উপায় আধ্য পণ্ডিতের করিয়াছেন । 
্রশ্বমত দেখান হইল, যে জাতিভেদ প্রথ। প্রবস্তিত করাতে কাহার বৃত্তি: 

নাশ হয় না স্ুতরাৎ কাহাকেও অনশন জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। এক জাতিঙ্গ: 
ব্যক্তিগণের পরস্পর সঙ্বর্ষ ও অক্ষমতা বা আপদ নিবন্ধন নিশ্নতর বৃত্তি অবলম্বন 
নিবারণ জন্য; এবৎ অক্ষমতা,পীড়া! প্রভৃতি করণে যে নকলের অনশন কষ্ট হইবার 

সম্ভাবনা, তাহাদের দুঃখ নিবারণ জন্যও আর্ধ্য খষিগণ অনেক ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন। সকল জাঠিরই প্রধান কর্তব্য-কাধ্য সকলের মধ্যে দান একটি প্রধান 

বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। প্রতিদিনের কর্তব্যের মধ্যে অতিথি ও দরিদ্রদিগকে 

ভোজন করান নিতাস্ত আবশ্যক বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে এবং মানবগণ 
পিত্রাদির শ্রাদ্ধ এবং পুত্র কন্যার জাতকর্ম্ম হইতে বিবাহ পর্ধ্যস্ত যে কোন 
কার্য করুক, সকল কাধ্যেই প্রভূত ভোজন ও দান একান্ত আবশ্যক । এই 
সকল উপার থাকাতে কাহাক্কেও অনশনে কষ্ট পাতে হয় না, এবং এই 
সকল কর্তব্য সাধন করিতে বাধ্য থাকায় গৃহস্থ ও ধনীগণ এক্ষণকার ন্যায় 
রর ইক্জিয় পরায়. পর পীড়ক হইতে পারেন ন1। যুরোপীয় নীতির বড় 

০০ নদ ফেধন”অর্থরাশি সংগ্রহ করিয়া! বৃহৎ অট্টালিকা» বহুবিধ চাঁকচিক্য' 
নী গৃহ সঙ্জাঁ ও বেশ ভূষা প্রস্তত ও বিবিধ আমোদে মত্ত হইয়া আত্মোদর 
পুরণ ওইজ্ির সেবায় লিপ্ত থাকেন দেখিয়া, অত্যাঁবশ্যক দ্রব্যের অভাঁব- জনিত 

ছঃখপ্প্রাপ্ত মধ্যব্ধ বা ছছলোকগণের হিংসার গার হয়েন কিন্তু ভারতীয় 
টা ক £৫ 72 
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'নীততিপরায়ণ বড় লোকগণ সেরূপ হিংসার ভাজন হুন না; প্রত্যুত দয়া, সৌজন্য 

নিষ্ষামতা, পরসেব৷ প্রভৃতি গুণগ্রাম নিবন্ধন সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কারণ 
হইতেন সুতরাং বড় লৌকদিগের ন্যয় উচ্চপদ্ পাইলাম ন! বলিয়', ক্ষুত্রের! 

ছুঃখ প্রকাশ করিত না । বিশেষত অবস্থার অবনতিই দুঃখের কারণ, অবস্থার 
উন্নতি না হওয়া, প্রকৃত ছঃখের কারণ নহে । যে মনুষ্য বাল্যাবধি ষে 
অবস্থায় আছে, তাহার ষদি তাহা! অপেক্ষা নিয় অবস্থা না ঘটে, তবে কখনই 
তাহার বিশেষ কষ্টের কারণ হত না। অবশ্য আমরা শ্বীকার করি, যে আকা- 
জ্ষার বা ছরাকাজ্ষার তৃপ্তি কখনই হইতে পারে না। স্ুতরাৎ আকাজঙ্কা 

নিবৃত্তি আমাদের উদ্দেশ্য নহে,সম্ভব ও নহে। শান্তিই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য 
বলিতে হইবে । কিন্ত ছুরাকাজ্জা নিবৃত্তি না হইলে, কখনও শাস্ত হইতে 

পারে না। যদি প্রত্যেকেই আকাজ্া পূরণে ব্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার 

নিজের ও অন্যের শাস্তির ব্যাঘাত ঘটে, স্থৃতরাং শক্তি সত্বে ক্ষুদ্র বড় হইতে 

না পারিলে, আকাজ্জ অপুরণ জন্য ছুঃখ হয়, এ হছুঃখ হইতে অশাস্তির 

উদয় হইতে না দেওয়াই জীর্ধ্য খষিগণের উদ্দেশ্য | 
৯-.স.অনেকে বলিবেন, ভারতের নীতির ভম্নানক দোষ এই যে, উহাতে সম- 

ধিকর্পৈ সাধারণের শক্তি পরিচালিত হইতে না পারায় শক্তি স্বর্ষ নিবন্ধন 

উন্নতি হয় না । আমর তক স্থলে যদি তাহাদের একথা স্বীকার করি, তাহা 

হইলে বলিতে হইতেছে, যে শক্তির জন্য ও সাম্যের জন্য চেষ্টা করিতে হইলে 

মানবের উন্নতি হয় না। অতএব যদি শাস্তি চাও তবে উন্নতি হইবে ন| 

যদি উন্নতি চাও ত শান্তি হইবে না। কিন্ত দিজ্ঞাস্য এই যে, মানবের শান্তি 

ঘর্থাৎ দুখ উদ্দেশ্য, ন1) সংঘর্ষজনিত ছর্থাৎ নিদত ক্টজীনিত উন্নতি উদ্দেশ্য ? 

বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, আমাদের জ্ুপই (ইহুবালের হুউক বা.পর 
কালেরই হউক) পরম লক্ষ্য । দি কেহ উন্নভিকেই পরম লক্ষ্য মনে করেন, 

তাহা হইলে তাহাকে খলিতে ইবে, সাম্য চেষ্টা? আমাদের কর্তব্য নহে । 

শক্তির উত্কর্ষ চেষ্টাই কর্তবা । আমরা এ প্রবন্ধে কোন নীতি উত্তম, তাহার, 

বিচার করিব না। আমরা কেবল ইহাই দেখাইকা! দিলাম যে উন্নতি ও সাম্য 

পরম্পর বিপরীত এবং যুরোপীয় সভ্যতা সাম্য 'জনক নহেচপমাম্পুর্ঘ 

জনক কিন্তু আধুনিক যুবক সম্প্রদায় ইঘ়রোপীয়দিগের দোহাই দিয় বলেন, | 
(ইবষম্য. জনক ঘুরোপীয় নীতি অবলম্বন কর এবং তাহা হইলে! মানবের ৰ 
সখ্য উদ্দেশ্য সাম্য হস্তগত হইবে | ইহ! নিতাস্ত অসার কথ1। . 



হিন্দৃধন্ম্ের নবজীরন। 

৩। বর্ভেদ। বর্ণভেদের মূল হিন্দু সমাজে এমনি দৃঢ়ভাবে প্রথেশ 
করিয়াছে, : এবং এতদূর প্রসারিত হইয়াছে যে, উহাকে উৎপাটিত: করা 

দুঃসাধ্য । অনেক দিন হইতে অনেক সমাজ সংস্কারক বর্ণভেদের বিনাশে 
প্রবৃত্ত হুইয়াছেন, তথপি উঠ সতেজ রহিয়াছে । বোধ হয়, তাহার একটি 
প্রধান কারণ, তাহার! হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় 

স্কাপন করিয়াছেন | না। - নূতন না দরিয়া, নূতন দল বাধিরা, হিন্দু সমাজের 
ঢুই' চাঁরিটি ডাল কাটিয়া রোপণ করিলে বিশেষ ফল দর্শিবে না । ডাল গজা- 

ইল) নূতন গাছ হইল) “জাতির” সংগ1| বাড়িল মাত্র-হিন্দু সমাজের 
বর্ভেদ যে সেই রছিল, কাঁলে আরও বদ্ধমূল হইল । মিথ্যাকে সত্য 

করিতে চেষ্টা না করিয়া, কগটাচরণ না করিয় যথাসাধ্য হিন্দু সমার্জের 

ভিতর থাকিয়া, বর্ণভেদের মূলে ক্রমাগত কুঠারাধাত কর, কালে ০০৪ 

হইবেই হইবে । .. 

আধ্যেরা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্বাপন করিবার সময়- আর্লেক নে 

অনাধ্যদিগকে পরাজয় করেন । আর্ধ্যেরা- বিজেতা, অনাধ্যের! বিজিত 9. 

আধ্যেরা সভ্য, অনার্ধ্ের! অসভ্য; আর্য্যেরা গৌরবর্ণ, স্ুপুরুষঅনার্য্যের' কৃষঃ 
বর্ণ, কদাঁকার। এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যত্র যাহ! ঘটিয়াছে, এবং 

অদ্যাপি ঘটিতেছে, ভারতর্ষেও তাহা ঘটিয়াছিল,--আধ্যে আনার বর্ণভেদ 
স্থাপিত হুইয়াছিল। কিন্ত এখন ? এখন আধ্য, অনাধ্য অনেকট1 মিশিয়।' 

গিয়াছে, সকলেই কৃষ্ণবর্ণ; এখন আধ্য অনার্য সকলেই বিদ্দিত, পদানত। 

এখন এক নূতন গৌরবর্ণ, প্রভূত ক্ষমতাশালী জাতি হইতে, কি আধ্য 

কি অনাধ্য সমুদয় ভারত সন্তান ভিন্ন বর্ণ। এখন আর আমরা কি বলিয়া 

বর্ণভেদ বজায় রা খ? সমুদয় ফন্সবাসী যেরূপ একজাতি, সমুদয় ইংলগুবাসী | 

এষ্বপ্রএক্্রতি, আমর! যদি সেইরূপ একজাতি হইতে চাই, তাহা হইলে: 

বর্ণভেদ রক্ষা করিলে চলিবে না ।. সমুদয় ভ তারতবানী একজাতি, সমুদয়; 
ভারতবর্ষ আমাদের দেশ-_ইহা নূতন এবং মহত ভাব । এখন ার া্গণে রা 
্রাহ্মণে, রা শুতে, ্রাহ্মণে শুর রঙ্গে ম্যানা মারা? পঞ্জাব ১১ 
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| আসামে; বর্শতেদ-জনিত সী সম্বন্ধ থাকা কি 'অসঙ্গত নহে ? থাপ, 
:, বঙ্কিম বাবু “নবজীনে” অহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে বথার্থ ত্রাঙ্মণ গুণে, জন্মে নহে__ গুণবান: 
 শৃত্র ব্রাহ্মণ, নিুণ ব্রাহ্মণ শৃদ্র। যুরধিষ্টির বলিতেছেন, “অনেক শুত্রে ব্রাহ্মণ 

লক্ষণ, ও অনেক দ্বিজাতিতেও শুদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব 
 শৃদ্রবংশ্য হইলেই যে শৃদ্র হয় এবং ব্রাঙ্গণবংশ্য হইলেই ষে ব্রাহ্মণ হয়, 
এরূপ নহে, কিন্ত ষে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লঙক্ষিত হয়, তাহারাই 
ব্রাহ্মণ, এবং ষে সকল ব্যক্তিতে ন1 হয়, তাহারাই শৃদ্র 1”, * অতএব আমা- 
দের প্রস্তাব ধর্ম্নবিরুদ্ধ নহে-_বরঞ্চ ধর্ম সঙ্গত। 

বর্ণভেদ থাকা প্রযুক্ত যে কিরূপ অস্বিধা ঘটিয়া থাকে, এখানে তাহার 
একটি দৃষ্টান্ত দিব। বর্ণভেদ সত্বে-হিন্দুর পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ এক প্রকার 
অসম্ভব। মনে কর, কেহ ইউরোপে যাইবে 7 তাহাকে শ্রেষ্ঠবর্ণের বা সব. 
ের পাচক সঙ্গে লইতে হষ্টবে। পাঁচক লইবার সঙ্গতি নাই, সেকি 

_ক্করিবে ? পাচক লইলেও অনেক স্থলে হিন্দু সমাজের নিয়মাহুসারে রন্ধন 
৪ তাহার পক্ষে অসম্ভব । | 

_. সন্বর্মভেদ থাকিতে হিন্দু ধর্মের বল বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। যদি 
ভিন ধন্মাবলকবী কেহ হিন্দু ধর্মের আশ্রয় গ্রহণেচ্ছক হয়, হিন্দু ধর্শ কেননা 
'তাহাকে আশ্রয় দিবে? প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্খের শাখ! মাত্র;  . 
: বৌদ্ধদিগকে হিন্দুর মধ্যে গণ্য করায় হিন্দু ধর্মের কোন ক্ষতি না, বরঞ্চ 
। লাভেরই সম্ভাবনা । ্ 

.. জ্ঞানালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভেদের বন্ধন ক্রমশ শিথিল রর 
যাইতেছে । আজকাল, কয়জন শিক্ষিত হিন্দু শ্লেচ্ছ-স্পর্শে পাঁপ মনে করেন? : 
আজকাল শিক্ষিত হিন্দ সমাজের, ব্রাহ্মণ শৃদ্রের আকাশ পাতাল প্রভে্ কি. - 
ক্রমশ কমিয্া আসিতেছে না? নব্য সম্প্রদায়ের কয়জন ; নিকৃষ্ট বর্ণীয় পাচ রিও 
পস্তত খাদা (বা হিলি ধর্মের নিষিদ্ধ খাদ্য) উদরস্থ কর। পাপ মনে করেন ?..... 
৪.1 বিধবা বিবাহ নিষেধ | বিধবাবিবাহ থে হিচ্ু শে নিবি, 

নহে, তাহা মান্যবর পি ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর পষ্টরূপে দেখাই তহনন্কবে, রি 
ৃ কেন রে সমান বধ থাবিবাহের বিদ্ধ গা হস্ত অনেক পতিত্রতা জঙ্গী. 
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বিধবা মনে দ্বিতীয়বার বিবাহের ভাব হরত.কখনও উদ্দিত রর না, তাহারা 
পতিত্রতার আদর্শ; হিন্দু গৃহ উজ্জ্বল করিতে থাকুন। কিন্ত তাই বলির যে 
হিপ্ট সমাজে বিধবাবিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ রিনি তাহা কোন ক্রমেই 

যুক্তিসঙ্গত নহে। 

৫ | বাল বিবাহ ইহা যে, মোটের উপর, কুফল প্র প্র তাহা! স্বীকার : 
করিতে হইবে। অনেকেই এ বিষয়ে ইনার অধিক কিছু 

বলিবার প্রয়োজন নাই। | | 
যেরূপ প্রাচীরস্থ তরুলতা৷ প্রাচীন অট্টালিকার অংশ হইলে উহার পক্ষে 

হানিজনক, সেইরূপ উপরোক্ত সামাজিক নিয়ম সমূহ এখন হিন্দুধর্মের অন্ত-: 
গত হইলেও উহার শক্র। ীঁ সকলে নিয়মের উচ্ছেদে, হিন্দুধর্টের লাভ: 

ব্যতীত ক্ষতি নাই। ফলত হিন্দুধর্পের স্থায়িত্বের জন্য য উহাদের বিনাশ রঃ 

অত্যাবশ্যক। 

সমাজবদ্ধ হঈলেই মনুষ্যকে আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, অনেক বিষয়ে 
সমাজেরু অধীন হইতে হয়। ইহা জানা কথা । অনেকে ইহার বিকৃত অর্থ, 
করিয়া, সমাজে যে কোন নিয়ম প্রচলিত থাকে, ভালই হউক, আর মন্দইহউক, 

তাহার চির স্থায্িত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পৃাইক্া থাকেন। তাহাদেশ মত). 

আমর! ষে সকল নিয়মের উল্লেখ করিলাম, বিচার সঙ্গত হউক আর না হউক, 
উন্নতি বিরুদ্ধ হউক আর না হউক, হিন্দু সমাজের অভ্যগের পক্ষে ইহা 
প্রতিপালন কর! কর্তব্য । কারণ, শ্রী সকল নিয়ম অনেক দিন হইতে . চলিক্লা 
আসিতেছে; না মানিলে সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা হয় না । ধাহারা এরূপ মত 
প্রকাশ করেন, এবং বাস্তবিক তদনুষায়ী কার্ধ্য করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে, | 
আম্রা শুদ্ধ করি, কিন্তু তাহাদের জ্ঞানচক্ষু আর একটু উন্মীলিত হওয়া: আব. 

শ্যক। বস্তত-শিক্ষিত সম্রদায়ের অনেকেরই উল্লিখিত নিয়ম সমূহের উপর 
আন্তরিক আস্তা আদৌ নাই। অন্তত কখন কখন, তীহাদিগের  উহ্ার কোন... 
কোনটির প্রতিকুলাচারী হইতে দেখা যায়? সে যাহ হউক, উ্লিখিত্ ঠ নিয়ম. 
সমূহ প্রতিপালনে বিরত হইলে, সমাজে যে কি বিশৃঙ্খলতা, কি ঘোর বিপদ... 
ঘটবে, কহাকমরা বুৰিসব উঠিতে অসমর্থ । মনে কর £কান ত্রাহ্ষণ তাহার .. 
শদ্ধাম্পদ, হৃদয়ের বন্ধু/কোন শুদ্রের সহিত এক সঙ্গে আহার করিলেন, ভাহাঁতে 
সমাজের কি হানি হইল ?. মনে কর কোন পিভা তাহার অল্সবসঙ্কা বিধবা: 
কন্যার দ্বিতীয্ব বার বিবাহ দিলেন -_ তাহাতে সমানে ক্ষতি কি? মনে কর- 
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্  ফৌন-ব্যক্তি বাণিজ্য বা জ্ঞানলাভের উদ্দেশে ইরাদ যাইলেম, নিষিদ্ধ 
খাদ্য খাইলেন, বর্ণভেদের বন্ধন ছি'ড়িলেন, তাহাতে তাহার নিজের সমাজের, 
: এবং দেশের উপকারের, না"অপকারের সম্ভাবনা ? শ্বীকার করি, যে ভিন্ন বর্ণে 
বিবাহ হইলে-_তাহা'র এখনও অনেক বিলম্ব_আইন লইয়! একটু: গ্রোল 
হইতে পারে। কিন্ত, আইন সমাজের. জন্য, না সমাজ আইনের জন্য? 
সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনেরও পরিবর্তন হইবে । ্ 

হিতকারি, উন্নতিশীল পরিবর্তনে ঘদি বিশৃঙ্খল তা হর, তাহা হইলে সেরূপ 
বিশৃঙ্খলতা৷ নিশ্চয়ই বাঞ্চনীয় । সেরূপ বিশৃঙ্খলত1 ব্যতীত ব্যক্তিগত বা 
সমাগত উন্নতি সাধিত হয় না । আধুনিক বিজ্ঞান পড়িয়া অনেক গ্রীষ্টীনের 
মনে বিশৃঙ্খলত! জন্মে ; বাল্যকালে যে বিশ্বাস দু়ীভূত হইয়াছিল, তাঁহীতে 
বিষম আঘাত লাগে, মন. বিচলিত হয়-তবে কি সে বিজ্ঞানপাঠ বন্ধ 

করিবে? পাশ্চাত্য শিক্ষ! প্রযুক্ত আমাদের মনে বিশৃঙ্খলতা জন্মে, সমাজের যে 
সরল প্রথা বুক্তি-বিরুদ্ধ এবৎ হানিগরনক বলিয়া প্রতীতি হয়, তদহ্ুসারে কার্ধ্য 
করিতে প্রবৃত্তি থাকে নাঁ-তবে কি আমাদের স্কুল কলেজ বন্ধ করিতে 
হইবে? না হইলেত সমাজের শৃঙ্খলতা-রক্ষাকারিদের মনোবাঞ! 

পুর্ণ হক 
বল! বাহুল্য, যে, যে পরিবর্তনে উন্নতি সম্ভব, কেবল তাহাই অবলম্বনীয়। 

সমাজের যে সকল প্রথ| স্পষ্টরূপে ধর্ম বিরোধী, নীতি বিরোধী, বা হানিজনক 
“নহে, সেগুলি যেন. আমর! রক্ষা! করি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সফলের সঙ্গে সঙ্গে 

 ক্কুফলও ফলিতেছে। সফলের গাছগুলিরই আমর বত্ব করিব | কতক- 

ৃ গলি বৃক্ষে ফল ধরিয়া? তন্মধ্যে যেষে ক্ষের ফল মিট, কেবল ভাহাই 

:. ারতবর্ধের ননজীমনের অঙ্গে সে, হিন্দুধর্মের নবজীবনের হীন ্  

সা ॥ ভাল চিহ্ন, আনন্দের বিষস্ব পা 
_ যেনবীন উৎসাহ, নৃতন প্রেম, ১ মচরাচর প্রবল হইলেও. সকল. . 
... লে স্থায়ী হয়না | হিন্দুধর্মের উপর নব্যবঙ্গের যে অন্্রাগ, যে উৎসাহ. 
. দেবা যাইতেছে, ভাহীর স্থায়িত্ব যদি আমাদের বাঞ্ছনীয় হয়া-া্াহ্াধে। .. 
রি রা ধর্মকে সমাঁ্ হইতে কতকটা। বিচ্ছিন্ন করা অ্যাবশ্যক। হিন্দুধর্শের 
. সহিত হি সমাজের বর্তমান সগধ অধিক দিন থাকিবে না ।-_থাফিতে 

নি বিট. না) বি ৰ বায সম্বন্ধে বর ০ 

কিন্ত যেন, আমাদের স্মরণ থাকে. 



গ্রশত্ত হ্উক না, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত হিন্র্থর যতই কেন অনন্য 

থাকুক না, যতদিন ইহা! অবনতিগ্র্ত, অদুরদ্শী, সঙ্কীর্ণমন সমাজের ৃ  
| শৃখলে মাবদ্ধ থাকিবে, ততদিন ইহ! নবজীবন পাইবে না। .. 

ভ্ীপ্রমথনাথ ) 

ব্য পূর্ণিমা 
খেলে কি লাজের.মাথ। ? 

আনছি! শোন না কথা। 
এখনে] রাখিয়া দেও তামাসা কৌতুক, 
বোঝ না খে শশধর এই বড় ছুখ! 

৩ 

আ-ছি ছি! শশধর অত কেন হাঁসি? 
বনুদিন হতে ভাই! 

ফিরিয়! ফিরিক্ব! যাই, 

বলিতে একটি কথা প্রতিদিষ্প আসি; 
বলিতে-পারি না নিতি, 
এ তোমার কি যেরীতি. 

শোন ন1 কাজের কথা, শুধু হাসা হাসি 

না লও কিছুর তত্ব, : 

সদ আছ উলমন্ত,'.. চর 

মানবের হতে.যেন ভোগ কলি 1. না. 
আসে কি সত্যই. হায় রর 

বোঝ না েতুমি গাই এই বড় ছখ,, 7 দক্ষিণ মলয় বায়: ক 

পথে ক দেখা পেয়ে... ভোমার গায়ের গন্ধ পারল: রাশি | 
. গৃহচ্ছের বউ মেয়ে, 0. মখিয়াছ পয 

ন্্ষ ধা পন, চেয়ে নিপাঙ্গ ক. লাবেওার ডকলম:5.. 

৭ ৬3582: সাগীনী; ধার মত, কুনিও বিলাদী 

 ঈ্ট ্0800 হেমমরী-ভারামলি;..... 
ক »* পের বাজার, খুর্টি 

নি 

আছি ছি!শশধর ! কেন অত হাসি? 

একটু থাম ন1 ভাই, 
আর কি সময় নাই? 

স্বর্গের দেবতা কি হে এতই বিলাসী? 

বপজ্তের হাওয়া খাওয়া, 

' নিশিতে বেড়াতে যাওয়া, 

তোমার এ বাবুগিরি নাহি ভালবাসি ! 
অই দেখ কত তারা, 

খালিক) রূপসী যারা, . 
পলাইছে তব ভরে পাড়ার পড়সী ! 

আকাশের ক্ষুদে মেয়ে 
কি বলিবে ঘরে যেয়ে, 

তেঙেছে আছাড় খেয়ে কাকের কলসী! 
আ--ছি রহ | রি কেন অত হাসি? ? 

87১12 8, ৮ ৫7 তা ্ 2 5৩5 

ঃ ্ 2 * ন রি প্র ্ 8:22 দি 
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১৫৯ 

দিলে গস কা রি 
আকাশের আকবর . বর্ষে অশ্রু অন্থভাগে, .. 
তুমি কি হে শশধর” দণ্ড দণ্ডে পলে পলে কত নারী নর! 

ইহা কি দেখিয়া নিত্য 

বসস্তের হাওয়া] খেয়ে বেড়াও নাগর % 

রী তব খোসরোজ নিশি পৌর্ণমাসি ! 
| আছি ছি! শশধর « অত কেন হাসি ? 

৪ 

(কিলাগিযা অত হাসি হাস শশধর ? কঠিন শিলার সম 
লাজ নাই, লঙ্জ। নাই, : প্রাণ তব নিরমম 

ছি ছি লাজে মরেযাই।, ধিক্ দেবতার নামে ওহে শশধর, 
বড়ই নিলাজ ভাই তুমি স্থধাকর .. নির্মম মানব মত 
গৃহস্থ মেয়ের কাছে দৃক্পাত নাহি তত, 

অত'কি হাসিতে আছে? | ছয়ারে দরিদ্র মরে ক্ষুধায় কাতর, ূ 
| ধিক, তব.দেবনেত্রে, ওহে শশধর! 

শশাঙ্ক |! তোমারে নর | ৬ 

7. ্বথ! নিন্দা নাহি করে, বল শশি বল গুনি হাস কোন প্রাণে, . 
চির কলক্কীর বল, কলক্কে কি ডর ? ঘ্ণা, লক্জা, ঈর্ধা, দেখ... 

পাতকের একশেষ-_ . 
চৌর্ধ্য, হত্যা, দক্্যরৃততি নিয়ত যেখানে; 

ভগিনী ভ্রাতার সনে | 

৬ ৫. 
. রা ছি! অত হাদি কেন শশধর? 

. +-পাবাণ বাধিয়া বুকে 

হাস তুমি কোন্ স্থখে, কথা কয় পাপমনে, চ । 
মর্তযের মাঁনব আমি চক্ষের উপর! | প্রবঞ্চিত করে জায় প্রেম প্রতিদানে!: 1: 

ছুঃখ দরিদ্রুত! তরা, | নরের সে অধোগতি .. | 
.... দেখনা কি বন্ুস্ারা-.. নিরখিয়া, নিশাপতি, রি 
না রোগে শোকে হেথা রিট ক কলের? লে, ককণা কি হে হইল না রা . 

7. ক্কাদে কত পুত্র হীনা, | হয বেবহার এমনি পাইবে 1 | 
ভগিনী সোদর বিনা, রর সরি 

র্ নি নশি-বিধবার নয়নে নিধি! 1 কিং করে নর এত হলে দস? 
. ফিড্বিত ৫ মোর মত. 1... আহা হা ভারত.ভৃমি, 
আট হতভাগ্য, রত, কি রু:রে দেখিয়া' তুমি 

শপ হক করে মর ভদ্র 0 ৈরদ ধরিয়া নী আছ কাদে না অন্যরা 
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| যে দেশের বসুন্ধরা, | তালপত্র তরবারি কালীর কপার! 

গোলকুণ্ড হীর1 ভরা, যে জাতির পদভরে, 

 *বহিছে কনক রেণু পর্বত নির্বর ! _ ঘাস্থুকি কাপিত ডরে, 
যে দেশে তোমার মত, অদ্যাপিও ভূমিকম্পে ধর! কম্পমান,” 

ওঠে শশী শত শত তাহাদেরি আজ হায়, 
ইন্দিরা অমৃত সহ্ মথিলে সাগর ! পদাঘাতে প্রাণ যায়; 

যে দেশে শ্মশান ভন্মে, শৃগাল শঙ্কায় কাপে সিংহের সন্তান! 

সুন্দর সবুজ শস্যে ' কিসে ইহা দেখি শশি, 
হেমস্তে এখনে। হাসে দিগন্ত প্রান্তর ! _ হাদিতেছ এত হাসি, 

সেই দেশে হায় হায়, এতই কি অমরের হৃদয় পাষাণ? 
সন্তান চিবায়ে থায় পতিত ভারত ছুখে নাহি কাদে প্রাণ ? 

ক্ষুধার্ত জননী নিত্য, পুরিতে উদর ! | ৯ 

নাহি কাদে না কাছক,_কিন্তু শশধর 

লিজ্ঞাসি একটি কথা দাও হে উত্তর? 
বল শুনি কোন প্রাণে, 

» চেয়ে সে মায়ের পানে, 

কি করিয়া? এত হাসি হাস শশধর ? শুনেছি লোকের কাছে, 

নর হুঃখে অমর কি হব নাকাতর? তোমার হে সুধা অর্ছে, 
৮ 1 স্থধার আকর তাই তুমি সুধাকর | 

সত্যই ভারত দেখে কাদে নাকি প্রাণ? যেস্ধায় মরা বাঁচে, রা 
অষোধ্যার রাজগৃে, | তাই কি তোমার আছে ? . 

সত্যই কখনো কি হে জিজ্ঞাসি সরল মনে দাও না উত্তর। । | 

এক বিন্দু. অশ্রু জল কর নি প্রদান ? -ষে সুধায় ওহে সোম, ৰা 

নখনো কি কুকুক্ষেত্রে, বাচিল দীরিস রোম, 
দেখ নি সজল নেত্রে”_ রা সুধান্আছে, কিহে হে শশধর 

আপনার বংশধ্বং স-_সস্তান শ্বশীন ? নীরব ৮৮4? কেন ? দাও ৪ না [উত্তর ] 

সত্যই এ সব দেখি কাদে নিকি প্রাণ! 6 
_.. থে দেশেরু বীর নারী, ৃ মিছ কথা শ্রবঞচনা-_ রি ক 
 শ্বিনদঈন অসিধরি, রা মে বিশ্বাস মম হয় না কখন, 

রখ রে রপচতী করেছে সংগ্রাম, রা পছ জুধাকর সেইন্সধা প্রজবণ 1. 
অস্ত্রের বিধির ভরে, র্ 1. তোমার কৌমুদী হাসি, ২. 
ছি দেশে শোডা ব করে, ৪ শা হি নীবনী খারাণি : 

৪৭ ই 0১ হা 
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8৫৪ নবজী'বন |: 

পর্শিষে শবের। অঙ্গ লতভে সে জীবন! | মধ! নাই অবু ধর শাম সুধাকর ! 

প্রাণ ভরা যে ছুর্ভোগ, : 1 দেবতার ভোঁগ্য যাহা, 
অধীনত মহারোগ, * . চগ্খালে দিয়েছ তাহা, :-- 

তব. ও;কিরণ স্পর্শে করে পলায়ন ! ভাবিতে পারি না চিত্ত কাপেঃখর থর ! 
| ১১ এখনতোমারি বলে,তোমারে গ্রাসে কবলে 

শশধর ! | প্রবঞ্চক ধূর্ত রাহু কৃতত্ব পাম ১. 
যদি তাই সত্য হবে,তা হ'লে কি আর, সে চণ্তাল স্পর্শে হায়, 
সোণার ভারত এত হ'ত ছারখার! আরো দেখ শুভ্রকায় 
নিত্য হাস এত হাসি,ড়াও কৌমুদী রাশি! মেখেছ কলপস্ক.কালি কত শশধর,. 
অমৃতে ছাইয়া ফেল কানন কাস্তার, ; ছিছি ছি! তথাপি হাঁস, নিলাজ অমর? 

কোথা সে কোশল দেশ, | 
ইন্দ্র প্রস্থ ভপ্মশেষ ! 

।জাগিল না এ জনমে জাঠ মারবার !. 
£$ _. এই €ষ ভারত ভর], « 

১৩. রঃ 

যাও তুমি দূয় হও 

ভারত আকাশে এসে উঠিও.না আর ; 
মিলে সেই ভাই ভাই, , 

শশধর এত মর সিন্ধু বঙ্গ. এক ঠাঁই, 
এত চিত্রাভম্মরাশি_এত পোড়া হাড়; যদি শক্তি থাকে তবে ফিরে পুনর্ধার; 
কে বাচিল--কই ক, | উত্তোলিব নব শশী মথি পারাবার ! 

বল শুনে সুখী হই, যে স্ুপধায় বাচে মরা, 
জাগিল কি ভীম্ম ত্রোণ কর্ণ পুনর্ববার ? সে শ্ধু সেস্তুধা ভরা, 

মৃত কি বাচিল কেহ অমতে তোমার? | সৌভাগ্য পুর্ণিমা দিনে হাঁসিবে আবার, 
৫ এই ; বিনাশিব সুদর্শনে রাছু ছুরাচার ! 

আ-ছিছি! মৃত এ কৌমুদী রাশি, 
তবে কেন অত.হাসি হাস ,শশধর ? : এ হইতে ভাল বাসি 

ডঃ লজ্জাহীন জ্ঞানচীন, চি অমা রজনীর সেই ঘোর অদ্ধকার, :.. 

_.. মুর্থ তুমি চির দিন, :) সধাশূন্য জুধাকর হাসিও না আর 1; . 

, গু চি চারার মে রর ূ 



অবতার বাদ 

রর অবতার বলিঙগ একটি কথা! রে | এই কথাটির অর্থ ভিন্ন 

ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করেন । অনেকের বিশ্বাস, যে. ঈশ্বর 
শ্রকজন মহান্ পুরুষ, স্বর্ণের স্তায় কোন স্থানে বসিয়া আছেন, এবং সেই 
খান হইতেই পৃথিবী বা অন্য অন্য গ্রহ নক্ষত্রাদির কার্ধ্য: সকলের উপর: 

কর্তৃত্ব করিতেছেন ও প্রাণীগণকে স্ষ্টি করিয়া পৃথিবী বা অন্য কোন স্থানে; 
প্রেরণ করিতেছেন: তীহার1 অবতার কথায় এইরূপ বুঝেন, যে ঈশ্বর সেই 
নিদস্তান হইতে পৃথিবীতে আসিয়! লীলা করিবার নিমিত্ত জীবরূপে জন্মগ্রহণ" 
করেন এবং এই জীবরূপধারী ঈশ্বরকে ঈশ্বরের অবতীর বলিয়া লোকে বলৈ।; 
বিষুর অবতার সম্বন্ধে এমন কথা শুন] যায়, যে, বিখ্কু যখন পূর্াংশে ৃথিবীতে 
অব্তীর্ণ হন, তখন তিনি টবকুগ্ঠ শূন্য করিয়া আসেন । 

কোন কোন একেশ্বরবাদীরা এইরূপ অকতার কথার অর্থ বুঝিতে পারা 
য়ন! বলিয়া, অবতার বাদ স্বীকার করিতে পারেন না। যে আত্ম!" 

সর্বব্যাপী, বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থে স্থিত থাকিয়া! উহার জীব্নরূপে স্রিনি প্রকাশ 

পাইতেছেন, ত্তাহার আবার কোন বিশেষ শরীরে আবির্ভাব বা তিরোভাঁব' 
কথার অর্থই নাই । কোন স্থানে কি সেই আত্মার অভাব হইতে পারে,ষে, 

সেই স্থান ত্যাগ করিয়া! তিনি অন্য স্থানে অবভীর্ণ হইবেন ?.ঈশ্বর..নিরাকাঁর 

এবং অনন্ত; তিনি যে কোন জীব দেহ ধারণ করিবেন ইহা জ্পূর্ণ অসস্ভব | 

এইরূপ যুক্তি দেখিয়া, কোন কোন. লোৌক হিল শাস্ত্রের অবতার-বাদকে' 
কুসংস্কার পূর্ণ মনে করেন । | ্ 

: কিন্ত হিন্দুশাস্ত্রে, অবতার কর্থা কি অর্থে ব্যবহৃত হন; তাহা সবিশেষ 
বুঝিলে অবতার বাঁদকে কুসংস্কার পূর্ণ বলিতে পাঁরা বায় না। ॥ 
” এই অনন্ত ত্রন্মা্ড এক এরং ইহা এক শক্তি. দ্বার] চালিত হইতেছে 1 

এই অনন্ত শক্তিই ঈশ্বর এবং সেই শক্তির কার্থক্ষেত্রই প্রকৃতি। এই: এক. : 
শক্তিই্নিশ্ষের কোন অংশকে চিন্মার, কোন অংশকে জড় তাবাপন্ন করিয়াছে রি 

এই এক শক্তির প্রভাবেই বিশ্বের কোন অংশ মন্বগুণ প্রধান, কোন বশ রী 
রঙ্গো্ডণ ধান, আবার ফোন অং ংশ তমোগুপ, প্রধান, 1. আমরা, ্ 

কেবারে জবার বারণ করিতে সঙ্গ দি সেই জ জন্য ফোম, বিশেষ লিক 

্ 1875 
০ ০ 

মজ ্ 1 ডি, 



৫৫৬ নবগ্থপবন | 

ংশে বিশেষ বিশে গুণের প্রাধান্য দেখিতে পাই | ফি এই সমগ্র বিশ্ব 
অস্তরে একেবারে ধারণ! করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বুবিতে পারিভাম, যে 
সেই এক প্রশ্বরিক শক্তির বনে প্রকৃতি কোন্ গুণে গুণময়ী হইয়া্েন। 

হিন্দু শান্ত্রকারগণ সিদ্ধাত্ত করিয়াছেন যে, ী এক ীশ্বরিক শক্তির বশে 
সমগ্র প্রকৃতির ষে অবস্থা, তাহ নিগুণ অবস্থা অর্থাৎ আমরা যাহাকে গুণ 

খলিয়া বুঝি, সেরূপ কোন গুণ তাহাতে নাই । এই নিুণ অবস্থাপন্ন প্রকৃতি 
আমাদের পক্ষে সমষ্টিভাবে প্রতীত না হইয়া, ব্যষ্টি ভাবে প্রশ্তীত হয়। এই জন্য 
কোন অংশ সত্বগুণ ময়ী, কোন অংশ রজে। গুণ মধ্ষী, কোন. অংশ তমো খণ 

ময়ী বলিয়া বুঝি। যেমন একই কুর্ধ্যকিরণ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে পতিত হইয়া ভিন্ন 
(ভিন্ন বর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, কিন্ত সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সমষ্টিবর্ণ সেই স্ধ্য 
(কিরণের বর্ণ, সেইবূপ নিশুণণ প্রকৃতি ব্যষ্টিভাবে প্রতীয়মান হইয়া সত্ব-রজো- 

তমো-গুণ ময়ী হইয়াছেন ।' 

হিন্দু শাস্ত্রে ব্রহ্মা বিষ মহেশ্বর, এই তিনটি দেবতা, এই তিন গুণের অভি- 
ব্যগ্রক। হিন্দুর কিন্তু বিষণরই *অবতারের কথা কহিয়! থাকেন । ইহাতে আমর! 
এই বুঝি, যে, ধাহাকে ঈশ্বরেরর অবতার বলা যায়, তিনি সত্বগুণের অবতার 

ষ্দি আনজ্জ শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ কর! যায়, তবে প্রত্যেক ভাগও অনস্ত 

; শক্তি হইবে, ইহা গণিত শান্ের কথা। অর্থাৎ এই ক্সনস্ত ব্রহ্মাপ্ডের যে অংশ 

৷ যে শক্তি ঘর! সত্ব গুণ ময়ী বলিয়। বোধ হয়, ভাহাও অনম্ত । তবে সেই 
, অনস্ত শক্তি কি জীব বিশেষে প্রকাশ পাইতে পারে £ 

আমরা বলি, যে অবতার-জীবে অন্ত প্রকৃতির সত্ব গুণ ময়ী অনস্ত 
শক্তির আবির্ভাব হয়. না! অনন্ত প্রকাতি তাহার সত্ব শুণ ময়ী অনস্ত শক্তির 
বলে, ষে গুণ ভাবাপন্ন হইক্কা! থাকেন, সেই গুণের আবির্ভাব হয়। 

মনে কর এক বাটা কলে কিয়ৎ পরিমাণ তেজশক্তির ক্রিয়া আলোচন! 
করিয়া দেখিলাম, যে, সেই তেজ শক্তির বশে খ জল বাম্পাকারে পরিত 

হইল। এঁ শক্তির বশে এ জল বাদ্পীয় গুণ পাইল। ধরূপ, ছুই বা 
জলে পুর্বের শক্তির দ্বিগুণ শক্তির ক্রিয়া বশত সমস্ত জল প্র বাম্পীয় গুণ 
পাইবে । সেইরূপ কোটী বাটা ২ জল লও, আর পুর্বোক্ত শভতিরাক্চোটা 
গুণ শক্তি তাহাতে প্রয়োগ কর; জল সেই বা্পরূপেই পর্ণিত হইবে ১. 

 অঞ্থব! বাম্পীয় গুণ পাইবে। কোটি'বাটী পরিমিত, জলের বাল্পে যে শি 

:সহিয়াছে, এক বাটি জলের বাপ্পে -সেই শক্তি আছে. বলিতে পারি না). 



অবতার বাদ ৫৫৭ . 

কিন্তু যি গুণ, যেবাম্পীয গুণ, তাহ! বুঝিতে পাঁরি। নেইকপ স্ 

গুণমরী অনস্ত প্রকৃতির অনস্ত শক্তি কোন ব্যক্তি বিশ্ষে অবতীর্ণ হইতে পারে 1 / 
না, ইহা হ্বীকার করি; কিন্ত অনস্ত প্রকৃতির সত্তগুণ,যে কোন ব্যক্তি বিশেষে 

আবির্ভাব হইতে পারে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি | 
 সত্বগুণময়ী অনন্ত প্রকৃতি অনন্ত শক্তির বশে যে নির্মল সত্ব ভাবাপন্ন 

হন, যে ব্যক্তি সেইরূপ নির্মল সত্ব ভারাপন্ন, তাহাকে বিষ্ণুর অবতার বলা 
যায়। অবতার ঈশ্বরের ব শ্বরকি শক্তির হয় না। ৷ ধ্রশ্বরিক গুণের অব-. 

তাঁর হইয়া! থাকে । রং পু 

সত্বগুণ কাহাকে বলে? যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ, হিরা সব্বগুণের 

প্রাধান্য ; ষেখানে.জড়ের জড় শক্তির প্রকাশ, সেইখানে তমোগুণের আধিক্য । 
হিন্দু শান্ত্রকারগণ বলেন, যে কালচক্রের গতি অনুসারে একই স্থলে তমো রজো : শ ০৯ আকাল ৯ ৮ লগ 

ও সত্ব গুণের ক্রম বিকাঁশ হইয়া! থাকে | আজি কালকার ক্রম বিকাশ বাদ 
(7019000 [.০০:) দ্বারা! ইহা] বুঝা যায়, যে এই পৃথিবী এক সময়ে জড় 
ভাবাপন্ন ছিল; ক্রমে ক্রমে ইহাতে উদ্ভিদ, জীব জন্তণমন্থৃষ্যের বিকাশ হইয়াছে । 
অন্যান্য জড় বন্ধ উদ্ভিদ, জীবাদির সহিত তুলন? করিয়! দেখিলে বুঝ যায়, যে. 
মান্থষে যে গুণের আধিক্য এবং অন্যান্য বন্ততে যাহা! নাই, সেই-জ্ঞানময় 
গুণই সত্বগুণ। ক্রম বিকাশের চরম অবস্থায় মনুষ্য পূর্ণ সত্বগুণময় হইবে। 

বাস্তবিক প্রকৃত মন্ুষাত্বই আমাদের মতে. সবৃণ্ুণ ) প্রক্কত মন্ুষ্যের চা 
আদর্শই সত্বগুণের অবতার ব1 বিষ্ণুর অবতার। | 

ক্রিয়! ও প্রতিক্রিয়৷ জগতের স্বাভাবিক নিয়ম । পৃথিবী যখন অধর্শে উৎ. 
পীড়িত হন, তখন প্র শ্বাভাবিক নিয়মের বশে ধর্ম সংরক্ষণ ক্ষম পুরুষের 
পৃথিবীতে, আবির্ভাব হওয়া! প্রয়োজন হই উঠে এবং নেই মন্যই উর 
বলিয়াছেন । | 

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশ উ হাং। ৫ 
সংসার নত্তবামি রি যুগে ॥. 

গ্রন্কুষধন মুখোগাধ্যা়। ॥- 



ক্ষত্রের নিবেদন। 
কুঞ্চিত-কপাল বক্র নাসা, কেন ভাই তুমি অমন করিয়া চাহিতেছ ? অত. 

রাগ কেন গু কে তোমার সুখে বাধা দ্বিতে.চাহিতেছে? কাহার অসদৃশ 
ব্যবহার দর্শনে তুমি মর্মে স্পৃষ্ট হইফ্বাছ ? বুঝাইয়া বলনা ভাই! আমি ক্ষত্র; 
তোমার ভ্রকুটি দর্শনে প্রাণে কীপিতেছি; সত্য করিষ়। বল তুমি কে? কাতি 
রোক্তি শুনিয়া তোমার কি দয়ী হইবে না? একবার প্রশস্ত ললাটখানিকে 

সরল করিয়া একটু অভয্ব দাও না ভাই! বহুকাল হইতে তোমাকে ছুট! 
ছঃখের কথা বলিবার আছে, আজি বলিয়া লই; উত্তর চাহি না; কেবল 

তুমি শুনিলেই আমার যথেষ্ট হইবে । কহ, মুখভঙ্গি ত সরল করিলে ন1? 

বুঝিয়াছি ওটি তোমার অভ্যাস-দোষ। ভাল, আমার যাহা বলিবার আছে 
খলিয়া! যাই , আশা করি তুমি শুনিবে। 

আচ্ছা ভাই মহান! তুমি আমাকে অমন করিয়া দ্বণার চক্ষুতে দেখু কেন? 
আমার নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠ কেন ? আমাকে ধ্বংস করিবার জন্য 
তুমি চিরকাল খড্াহস্ত কেন? ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি মহান্ হইলে কোন 
বিলে? বল দেখি, কে তোমাকে ঝড় করিল? আমরা পাঁচ জন ক্ষুদ্র ব্যক্তি 
মিলিয়াই তোমাকে এ সোনামাখা গগণ খান্তে তুলিয়াছি। তুমি অস্বীকার 

করিবে? কিন্তু কথাটি সত্য। আমর! পাঁচটি না থাকিলে, বল দেখি ভাই, 
ভুমি কোথায় মাথা গুঁজিয়া খাধিতে ? আমরা তোমাকে হাতে ধরিয়া 

শিখাইয়াছি, কুপথ জুপথ বুঝায়! দিয়াছি, শেষ জননী যেমন আদরের 

শিশুকে উচ্চে তুলিয়া আমোদ করেন, আমরাও তেমনি কাধ পাতিয়“তোমাকে 

তুলিয়া! ধরিয়াছি, তুমি প্রাণ ভরিয়া রঙ করিতেছ, আমরা আথি ভরিয়া দেখি- 
তেছি। আমর! ক্ষুদ্র, আমাদের ক্ষুদ্র কলেবরে ক্ষুপ্র মন, ক্ষুদ্র মনে ক্ষুদ্র বুদ্ধি; 

(সেই কষত্ত বুদ্ধিতে ত আমরা ভালবাসাই বুঝিয়াছি। তোমার বৃহৎ বুদ্ধিতে তুমি 
বিপরীত বুঝিতেছ কেন ? জগৎ যে কেবল তোমার জন্যই হইয়াছে, এ ভাব 
দেখাইতেছ কেন? আমর! আদর করিয়া যাহাই বলি), আদরের পক্ষ-. 

পাতিতায়, অন্ধ নয়নে আমরা যেরূপই দেখি না কেন, সভ্যের সহিত সে. 
সকলের মিল ঘড় জজ; মহান্ হইয়াও তুমি এটুকু বুঝিতে পার না! তোমাকে, 
স্নেহ করিয়া বলি, যে জর্গৎ তোমায় জন্য, কথাটি 'সত্য মনে করিয়া” 
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সহত্ব নষ্ট করিতেছ বেন ? মাসল কথ! সংসার তোমার আমার উভয়ের ভুন্যই 
রুষ্ট) আমি তোমার জন্য সৃষ্ট, তুমি আমার জন্য স্থষ্ট।  বুঝিলে ? পদতলে 

তৃমি'যষে ভূ গাছটি দলিত. করিয়া গর্বতরে চলিতেছ, সেই তৃণ গাছটি 

তোমার নিকটে ত্বণিত; হেয় বস্ত মাত্রেরই উপমান্থল। তোমার: উচ্চ 

চিন্তার কলঙ্কের কথা, যেতুমি এরূপ মনে করিয়। থাঁক। তৃণ নিরভ্তর 
তৌমার শত হিতে রত; দিনে সহত্র বার তোমার ব্যথিত নয়নকে প্রশস্ত 
করিতেছে,চিরজীবন সংসাঁরকে তোমার ব।সাপযোগী করিতেছে । আর 
তুমি না বুঝিয়াঁ তৃণবংশ ধ্বংস করিতে তৎপর ! আজি কদর্ধ্য কলেবর ভূমি- 
শন্বুক, তোমার চক্ষুঃশুল ; কিন্তু হয় ত তিন দিবস পরে তাহা! হতে সুন্দর 

কলেবর প্রজাপতি. জন্মগ্রহণ করিয়। তোমার মনে ব্বর্গের ছায়া অঙ্কিত 
করির।)দিবে। মহান! তৃুমি এ সকল বুঝিয়াও বুঝিতে পাঁর না, বলিঙ্কা 

সমরে সমক্বে তোমাকে ক্ষুদ্র বলিতে টচ্ছা হয়। ত্রিদিবেশ্বরী মহাশক্তি 

ক্ষুপ্রে বৃহতে মিশাইরা এই প্রকাণ্ড বিশ্বধন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন; এই 
যন্ত্রে ক্ষুদ্র বৃহৎ উভরেই উপযোগী; ক্ষুদ্রকে স্থানচ্যুত করিলে, বৃহতের 
দ্বারা উপকৃত হইবেনা। এমন সোজা কথ! বুঝিতে পার না কেন ভাই 
মহান? যদি এমন হইত, ঘে তুমি এই বিশ্বযন্ত্রের ধারাবাহিক কার্ধ্যপ্রণালীর 
চরম ফল কি হইবে তাহা জানিয়াছ, তাহা হইলে তুমি ঘন্ত্রসংস্কারের 

যে পরামর্শ প্রদান করিতেছ, ঘাড় নামাইয়া তাহাই অন্থমোদন করিতাম । 
তুমি গর্বিত বটে, কিন্ত বোধ হয় তোমার গর্ব আদিও এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয় নাই, যে, তুমি “বুক ঠুকিয়া” বলিতে পার “আমি সুষ্টিকৌশল, স্ষ্টিকারণ 
বুঝিয়াছি! 1” তাই বলি বিশ্বমন্ত্র যেমন চলিতেছে চলিতে দাও, নিরস্তর 
নিজ কাহুধ্যু রত থাক) বিশ্বগৃহ সংস্কারের জন্য সন্মার্জনী হস্তে ল্টয়া 

নিজের ও সংসারের ক্ষণিক অনু জন্মাইবার প্রয়োল্লন নাই । দিনের পর 

দিন চলিয়া যাইবে, কোটী কোটা ₹ বৎসরের পরে মহাসমুদ্রে রামের মহাসেতু 

অটল হুইয়! দীড়াইবে, আর সেতু বক্ষে কি কেবল তোমার. মহাপর্ববতত- 
গুলিই বিরাজ করিবে মনে করিয়াছ ? কাষ্ঠবিড়াল- সঞ্চিত ধূলি কণাও সেই. 
সেতুতে স্ছান পাইবে । হইতে পারে ক্ষুত্রের ক্ষুদ্র কার্ধ্য কেহ বুঝিতে পারিবেন 
না; কিন্তু সেই ধূলিকণা স্থান ত্রষ্ট হইলে সেতুটিকে সম্পূর্ণ বলিতে পারিবে 
না। হনুমান, কাষ্ঠবিড়ালের ধুলি সঞ্চয় দেখিয়া কুন হইন্বা ছিলেন, অপুক্ধল - 
কলেবর প্রাণীকে আঘাত.করিতেও ক্র করেন নাই। ঈশ্বরাবতার রাম ব্যথিত 
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প্রাণীকে অভয় দান করিতে সঙ্ুচিত হন নাই। ভাই মহাদ্ 1. এ রি 

তোমার কর্ণে কখনই প্রবেশ করে নাই ? আমরা ক্ষুত্র, আমাদের নাশ করিও 
না; তোমার মহত্ব নষ্ট হইবে, আমাদের “ম্পর্শ করিয়! তোমাদের “অমল 

ধবল কমল” কর কালিমা ভূষিত করিও না 1 সংসারে আমরাও আছি, 
তোমরাও আছ; আমরাও কার্য্য করিতেছি, €হাঁমরাও কার্ধ্য করিতেছ ; ) 

আমাদের তাঁড়াইতে চেষ্টা করিয়া তোমর1 যে সময় নষ্ট করিতেছ; সে সময়ের 
মধ্যে তোমরা কত আপনাদিগের কর্তব্য সাধিতে পারিতে । “মাথা মুণ্ড'ঃ 
কাধ্যে তোমার যে সময় টু নষ্ট হইয়াছে, সে সময়ের মধ্যে তুমি হয়ত 

জগতেয় কত উপকার করিতে পারিতে। ভ্রমে পতিত হও কেন 
ভাই? .তামরা বুঝিয়া কার্ধ্য করিলে, আমরাও কার্ষ্যের ব্যাঘাত দেখিতে 

'পাইব না, তোমরাও পাইবে না । আমরা এক মনে করিয়া কতকগুলি 
ধুলি সঞ্চয় করিলাম, তোমরা হাদিয়া সেগুলি উড়াইয়া দিলে; লোককে 
বলিলে উহার কাঁ্ঠবিড়াল জাতীয় । আমর! ঘ্বণিত হইলাম, আমাদের বালু 
কণ! দ্বার! উদ্দিষ্ট উপকার ইইল না । তোমর! মাড়ে হাতে না! লাগিলে, আমা- 

দের বালুকণা হয়ত সেতুপৃষ্ঠে স্থান (অলক্ষ্য স্থান) পাইত। মনে রাখিও 
ষে সমুদ্র জলনিধি হইলেও সত তৃষ্ণা হরণ করিতে সমর্থ নহে; কুপ 
হইতেই প্রায়শ তৃষ্ণা নিবারিত হইয়া! থাকে। অনেক কথা বলিবার ছিল। 
কিন্ত বলিয়াছি ত আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের এরূপ কাধ্যে সময়ক্ষেপ করিবার 

অবসর নাই। ক্ষুদ্র চিরকালই মহণ্ডকে উপদেশ দান করিয়! থাকে; সেই 
জানিয়াই আজি এই চেষ্ট! করিলাম ॥ এখন বিদাক্স ! বিদা কালে ভাই/-. 

তোমার পায়ে পড়ি, _একবার বদনখানি প্রশান্ত ও প্রফুল্ল কর, নর 

প্রাণ ু ড়াকৃ। শর ৃ ক 



_ জাতীয় গৌরব হি শর 
ভারতে পর্বের দলই আছে। নাই ভারত, বাসীর হৃদয়, নাই ভারত 

বাসীর আত্মবোধ শক্তি, নাই ভারত বাসীর জাতীয় গৌরব । নতুবা ভারতে 
পূর্বের সকলই আছে। হৃদয়__মন্য্যের প্রাণের প্রাণ? সাধারণ জীব মণ্ডলী 
একটি মাত্র প্রাণের অধিকারী; ম্গুযা-_প্রাণ, এবং প্রাণের প্রাণ যে 
হৃদয়_তাহারও অধিকারী হইয়া, সাধারণ 'শীব রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার 
করিতেছে । হৃদয় মহিমায় মনুষ্য--দেবতা ; প্রকৃতি তাহার সেবা দাসী । 
বস্তত প্রকৃতি আপনার সামগ্রী সস্তার দ্বারা সততই মানব জাতির পরিভুষ্টি 
সংসাধনে একাস্ত যত্ববতী । হৃদয়বান মহুষ্য-_মুছু মধুর, এবং তীত্র উজ্জ্বল 
_ উভয় গুণেই মণ্ডিত) সৃতরাৎ হৃদয়বান পূর্ণ পূর্ণ মানবে__গ্রভাত প্রফুল, 
স্রতি-ময় কুস্থমস্তবকের স্গিপ্ধতার সহিত মধ্যাহ্ন মার্তগ্ডর ব্রন্গাগু-প্রদীপন 
রৌদ্র রাশি সততই বর্তমান। সুতরাং হৃদয়বানেরজ্দয় রাজো-_শীতের সহিত 
বসজ্ত, গ্রীষ্মের সহিত বর্ষা, শরতের সহিত হেমস্ত সংযুক্ত থাকিয়া, তাহাকে 
এক নব সৌন্দর্য্য বিভূষিত করে । কিন্ত হৃদয় বিহীন --যে কোমল » সে নব- 
নীত হইতেও কোমল ! যে কঠিন, সে প্রস্তর খণ্ড হইতেও কঠিন | যে শুল্ক 
সে মরু হইতেও শু ! যে শীতল, সে হিম রাশি হঈতেও শীতল । যে উদ, 
সে অগ্নি হঈতেও উষ্ণ! তাহার জীবনে--কোমল কঠিনে, শীত উষ্ষে সংমি- 
লিত হইয়া, যে এক অপূর্বব শিগ্ধোজ্জল আভামরী জ্যোতি রাশির সমুভ্তব হয়-_. 
তাহার ছায়াও পতিত হয় না। সুতরাং জীবন চিরকালই অন্ধকার ময় থাকে । 
থে অন্ধকু]র, সে আপনাকে দেখিতে পায় না। ষে দেখিতে পায় পায় না, তাহার 
কিছুই নাই-_উৎসাহ নাই, অধ্যবসায় নাই, গবেষণ্ বৃত্তি নাই, এবং জীব 
নের কর্তব্যতাও নাই__কিছুই নাই! সরা তাহার আত্মবোধ শক্কি কিরূপে 
থাকিবে? আত্মবোধ শক্তি আত্মাকে পর শক্তির আপাতত মধুর ঢল ঢল লাবঃ র্ 
সলিলে ডুবিতে দেয় না $ সে স্বকীয় যাহ! আছে, তাহাকেই পুনঃ পুনঃ সংখ্ষ- - 
রণ করিয়া ভাল করিয়া লয়। কিন্ত আত্মবোধ শক্তি. (বিহীন, নিজ শক্তিবলে- 
কোথাও থাকিতে পারে না; সে তুলারাশি হইতে, লঘু; সুতরাং 'পর ফুৎকারে 
উড়িত! বেড়ায়। আত্মবোধ শক্তি বিহীন মানব ব সকাশে ধজাতীয € শৌরব” একটি 
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এইণ্জগন্মগুলে, মনুষ্য জাতির পক্ষে জাতীয় গৌরব অতি ছুলভ পরম. 
পদার্থ । যে জাতির হৃদয়ে এই পরম'গ্রদীর্থের পূর্ণ জ্যোতি স্ততই ঝল মল 
করে, সে জাতি পৈশাচিক দে দণ্ডিত, আস্থরিক তাঁড়নে তাড়িত, এবং 
রাক্ষসিক প্রহারে প্রহারিত হইলেও, আপনাকে ভূপিতে পারে না। যে আপ- 
নাকে না ভূলে, সে জাতীয় গৌরব কিরূপে ভুলিৰে ? পূর্বতন ভারতবাসী 
মহাপুরুষদিগের হৃদয় ছিল; এবং তাহাতে আন্মবোধ শক্তির পবিজ্র উজ্জল 
জ্যোতির সহিত-_জাতীয় গৌরবের প্রখর দীপ্তিমতী প্রভা, সততই 
ঝল মল করিত । সপ্তুশত বর্ষের প্রলরঙ্করী যবন ঝাটিকায়ও নিভাইতে জমর্থ 

হয় নাই ! যদি উক্ত মহা প্রাণ মহাত্মাদিগের হৃদয় শুন্যময় থাফিত, তবে আর 
তাঁরতে একটি হিন্দু অনেক অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যাইত না! কিন্তু বর্ড- 
মানশতাব্দীতে সেই আধ্য.আত্মবোপ শক্তি, সেই আর্ধা জাতীয় গৌরব, চির 

পবিত্রময়ী মার্ধ্যভূমি__ভারতভূমি হইতে অন্তর্ধান পাইতেছে! স্বতরাং আমরা 

পরভাব গৌরব তরঙ্গে গড়াইয়া পর হইয়া যাইতেছি । যাহাদের' জীবন পর- 

ভাবে গঠিত, সে আপনাপেক্ষাঁক্ পরকে অধিক ভাল বাসে; স্ৃতরাঁৎ বর্তমান 
 ভারতবাসী বলিতে পারেন, যে ভারতে কিছুই নাই ! | 

' ভারতে সকলই আছে । পরভাব হইন্ে জীবনকে আত্মভাবে আনিয়া, 
সেই পবিত্র আর্ধটমণি সনস্থিত নয়ন যুগ্ম বিস্ফারিত করিয়া দেখ; গবেষণা বৃত্তিকে 

বলবতী করিয়া, তাঁহার সহিত--অপ্রতিহত উৎসাহ, অবিচলিত অধ্যবসায়কে 

ংযোগ কর ; অনন্তর স্বকীয় জীবনের কর্তব্য ভার সহিত-_ভূতপৃর্ধ মহাপুরুষ 

দিগরকেও স্মরণ কর; ইহার মধ্যে _ন্ৃদক্ব, আত্মবোধ শক্তি, এবং জাতীয় 

গৌরবকে ভুলিও না। পর একটি কথা-- ষে তোমার পরভাবময় অতি 
টুর হৃদয়) তাহার এইক্ষণ ষে ট্কু জঁছে,তদভ্যস্তরে যে একটি ঘোর'কৃষ্ণময় 

বিন্দু ঝক্ ঝক্ করিয়া জলিতেছে, যাহার তেগো প্রভাবে তোমার সোণার অঙ্গ 
কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে, যাহার জন্য তুমি জগতে --“কাণা”” বলিয়া অভিহিত, 

হুইয়াছ, উহার নাম ব্যক্তিগত পাশব স্বার্থ; উহাকেও পুছিয়া ফেল 
দেঁধিবে__ভাঁরতে যাহা, আছে, পৃথিবীতেও হাছা আছে; ভারতে বাহা 

নাহি, পৃথিবীতেও নাই | সুতরাং দেখিবে-- ভারতে সকলই অখছে ছা অত- 

. এৰ 'ভারতবাসী! জলস্ত উত্সাহ ও জীবস্ত অধ্যবসায়_এই বীর যুগলকে ] 
সঙ্গে (লইয়া অনুসন্ধান কর; ভর় নাই, পরিশ্রম বৃথা হইবে না! অন্থসঙ্ধানে 

দেব্রিব-ভরিতের এক এক প্রদেশের ট্রি কক্ষে কত “অমূল্য রত্ব পা ধা, 
সু 



জাতীয় গৌরব। ৫৬৩ 

রহিয়াছে ! রত্বজীবী কোথায়? কে সেই রত্বসস্তার উদ্ধার করে? . যদি 

ভারতে সুযোগ্য রত্বগীবী থাকিত, তবে ক্লি-সেই স্ুবিমল উজ্জল কাস্তিযান্ 
রত্বরাজি, খনির তিমির গর্ভে থাকিয়াই, অন্দস্ত কাল সাগরে চির তরে 
ডবিয়1 যাইতে পারিত? ভারতে রত্বজীবীর একান্ত অভাব; তাই রত্বের 

এত অনাদর ! 

ভারতবাসী হ্ধদয় বিহীন,তাহাঁতে অন্ধ; স্ুতরাৎ ভারতে জাতীয় জীবন চরিত, 
এবং সৎকার্ধের পুরস্কার হওয়া, একরূপ অসত্ব | যদিচ, বর্তমান সময়ে 
ভারতবাসী, নানা বিদ্যা, নান গুণে বিভূষিত হইতেছেন) তথাচ সেই 

বিদযা,এবং গুণের তুলনায় কাব্য কোথায়? ইগদিগের বিদ্য1 এবং গুণ--প্রথমত 

অতসী কুস্থমের ন্যায় বিকশিত হইয়া, দিগ্বিভাগ স্ুবর্ণীলোকে ” অ 1লোকিত 

করে; সুবর্ণ ফুপে-হীরক ফল হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্ত তাহ! হয় না! 

ফল--“গশ্চাৎ, ঝঞ্চনায়তে ।”-_অখাদ্য ! কাক পক্ষীতেও স্পর্শ করে না! 
এইরূপ বিড়ম্বনা কেন? যাহ?. প্রথমত অনন্ত আশাগ্রদ, তাহা অস্তিমে 

'নিরাশার হ্রদে ভ,বিয়া যায় কেন? কেন-বিধান্তা জানেন ! আমরা জানি-_ 
ধাহারা ভারতবর্ষে আপিয়া, স্থখ সাগরে ভাসিয়1, ভাপিয়া, লীলা তরঙ্গ 

বিস্তার করেন ; এবং ভারতের বক্ষে পদাঘাত করিয়া, ভারতবুসীর রক্তে 

হৃ্ট পুষ্ট হইয়া, মহানন্দে স্বদেশে চলিয়! যান; ভারত আর মনেও করেন ন!! 

পরস্ত ধাহাদিগের রীতি নীতি, কার্ধ্য কর্ম, মায়া, ভালবাসা! গ্রাভৃতি সকলের 
মূলদেশই-_সর্ধগ্রাসী কুটময় স্বার্থ জালে সমাকীর্ণ! ভারতবাসী, তাহাদের 

জন্য কান্দিয়া বিভোর! তাহাদের স্মরণ চিহ্ু সংস্থাপন জন্য উন্মর্ত ! 
এবং তাহাদের জীবন-চরিত লিখিবার জন্য কঠোর: অধ্যবসায়শালী! আর 

ধাহারাঁশয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, তারতের সখ চিন্তা, মন্বল চিত্তা, 

এবং উন্নতি চিজ্বায় রত; ধাহাদের হৃদয়ের মুল মন্ত্র-ভারতের অভাব 
মোচন; এবৎ সুখ সাধন মল সাঁধন-_-উন্নতি সাধন ,-ভাহাদিগকে 
একবার মনেও করেন না! অহ! বিধাত! তোমার কি চার ষ্ট| | 
অহো! বিড়ম্বনে |, তোমার কি অলঙ্ব্য প্রতাপ! অহো লাঙ্ছনে ! তোমার 2 
্ি অপার মহিমা! ৪ এ ৭ | রর 



খৃকীয় প্রলয়াগি। 
_ ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে কেবল সৃষ্টি, প্রলয়, ঈশ্বর, প্রকৃতি) কাল, জীবাস্মা, 

প্রভৃতি তত্ব সমূহের বিচার মাত্রই আছে।. তাহ। হইতে তৃতত্ব, ভূগোল, 

খগোল, অভ্তকটাহ ম্বর্গাদি লোক সং স্থান, সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবিধ রূপ, 
মন্বস্তর,. কল, যুগ, প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। কিন্ত 

পুরাণ-শান্ত্রে সে সকল তবের বিস্তারিত বিবরণ, আছে। ততসমূহের 
সত্যতা স্থাপনার্থ তাহাতে কোন বিচার বা তর্ক উপস্থিত হয় নাই । কেবল 

মহর্ষি বলিতেছেন, বিনীত শ্রোতা অবিতর্কিত ভাবে মানিয়! লইতেছেন__ 
এই মাত্র তাহার ভাব। 'কিন্ত এখন আর সে কালও নাই, সে গুরুও নাই, 
সে শ্রোতাও নাই। আমরা তাহা! শ্রদ্ধা পূর্বক পাঠ করি বটে, কিন্ত সম্যক্ 

(প্রকারে বুঝিতে পারি না । ॥ তাই বপিয়া যে অমান্য করিব এমত নহে। 

খষিরা একটু একটু গ্লোকে স্বৃতিতে, পুরাণে, তন্ত্ে, নানাবিধ বসন 'ভৃষণে 
ভূষিত করিয়া! এরূপ অনেক নিগুঢ় তত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। দর্শনের বিচারে 
য়ে সমস্ত গৃহীত হয় নাই । এখন সাহেবেগ। আমাদিগকে বহুবিধ বিদ্যায় 

দীক্ষিত করিয়াছেন। সেই সমস্ত বিদ্যাতে আমাদের দর্শনশান্ত্রের ন্যায় 

্রঙ্ম, জীব, কর্মফল, প্রকৃতি, যোগ বিদ্যা, ন্যায় পদার্থ বিচার প্রভৃতি উন্নত 
জ্ঞান নাই বটে, কিন্ত ভূতত্, ভূগোল, থগোল, তাড়িৎ বিজ্ঞান প্রস্ৃতি 
পদ্ার্থ-বিদ্যার, উপদেশ বিস্তর আছে। এখনকার কৃত- বিদ্যগণের মধ্যে 

ধাহারা ইউরোপীয় প্ডিভনিগের, বিবৃত এ সকল তত্বের কোন তন পাঠ 
পর্ব স্বদেশী শাস্ত্রে ত্তুল্য তব সকল পাঠ করিতেছেন, তাহার? প্রায়ই 
উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু ব্য দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের পরম বন্ধু 

(ম্বৃত.সীতানাথ ঘোষ বৈদেশিক পদার্থ-বিদ্যা হইতে লব্ধ বুৎপত্তি বলে তিন 
চাগসিট স্থৃতি বচনের মন্্রভেদ পূর্বক আবধ্খধিগণের তাড়িৎ বিষয়িক জ্ঞান 
বে প্রকারে প্রচার করিয়াছেন এবং সেই জ্ঞানকে ইউরোপীয় কুত্রিম তাড়িৎ, 

খন্তরে প্রয়োগ পূর্বক তাহার দ্বারা নানাবিধ রোগের চিকিৎসার হ্ 
কতক হইয়াছিলেন, তাহা অতি বিনয় জনক। | ্ 

পক্ষান্তরে মাডাম্ বযাবাটঙ্বী ও কর্ণে ল অলকট ভারতীয় যোগ ও বেদান্ত 
জান, ইংরেদি তৃর্যণে দেশমধ্যে প্রচারিত করিতে কৃত 



খৃঠী্ প্রলয়ামি। ৫৬৫ 
সন্বল্প হইয়াছেন, তাহাও অঙ্গ আনন্দকর নছে। ভারতীত্ব শাস্ত্রের জ্ঞান 

যদিও বিজাতীয় ভাষায় ও বিজাতীয় লোকের মুখে স্ক.্তি পায় না, তথাপি 

তদ্বারা অনেক অস্থির প্রকৃতি সুস্থির হইবেন" এবং খষি শান্ত্রেরই জয় 
হইবে। 

ইতি পূর্বে আমরা পৌরাণিক সক্বর্যবণাগ্লির বিষয় যাহা বলিয়াছি, তাহ! যদি 
আমরা শ্রদ্ধা পূর্বক. মানি, তবেই তাহার সন্মান থাকিবে । কিন্তু তাহা সত: 
বলিয়া! মানিবার জন্য, এখনকার বৈদেশিক পর্ডিতগণের সাক্ষ্য প্রয়োজন । 
সীতানাথ বাবুর স্থৃতি বদি ইংরেজি তড়িৎ, বিদ্যার সহিত কিঞ্িৎ এঁক্য না 

হইত, ব্যাবাটস্কী ও অল.কট যাহ! করিতেছেন, তাহ বদি কোন ভারতবাসী 

করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে কি তাহা সমাজে স্থান পাইত £ এইজন্য আমরা 
আমাদের যুদ্ধিমান যুবা-পাঠকগণকে বপিতে ইচ্ছা করি, যে সহশ্র সহস্র বর্ষের 
পুর্ব্বে পুরাণ শাস্ত্রে সন্কর্ষণাগ্রিরপ যে তত্বটি স্থান পাইয়াছে, আশ্চর্যের ব্ষ 
এই যে, খৃষ্টায় ধর্ম পুস্তকে সেই তত্বের স্পষ্ট আভাস রহিয়াছে 7 খুষ্ট ধর্মের 

প্রচাররুগণ তাহা অনেকবার প্রচার করিয়াছেন, শ্টবং অধিক আশ্চর্য্যের বিষন্ন 

এই যে আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রে তাহার অল্প বিস্তর সত্যতা 
প্রমাণ করিতেছে । আমর! বাইবেল ও বিজ্ঞান শ্বান্ত্রের দোহকই দিয়া 
পাঠকগণকে এ তত্বটি যে মানিতে বলিতেছি এমত নহে । কেবল ইছাই, 
দর্শাইতেছি যে, ভারতীয় কোন প্রাচীন তত্ব কেমন হাশচার্থযরূপে বিজ্ঞান 
শান্্র্বারা পুনরাবিষ্কৃত হইতেছে। ইহ! দেখান আমাদের অভিপ্রার় নহে, হ্ে 
ূর্বকাঁগের খধিগণ এখনকার ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎগণের ন্যায় পদার্থতত্ববের 
অন্থসন্ধান করিতেন এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে যাহ! লিখিত আছে, তাহা ভাহাদের 

অনুসন্ধানের ফল। আমাদের এইমাত্র বজব্য, যে পদাখ বিদ্যার তই | 

উন্নতি হউক, শান্ত যে সেই । এ রি 

সকলেই জাত আছেন যে, যেমন পুরাণ শ শান্ধে একাটি জলপ্লাবনের নর ইডি- | 

হাস লেখা আছে, সেইরপ খৃষ্ায় ধর্শা পুন্তকেও একটি অলগ্লাবনের. বিবরণ 
আছে। শীন্তাসথুসারে লত্যত্রত মন্থ নৌকারোহণ পূর্বক তাহা হইতে, 
রক্ষা পান এবং 'বাইবেল মতে পয়গম্বর ছুঃ সেইরূপ পরিজ্রাণ পান |. সন্ত 
উহা! একই জলপ্রাবন এবং. মনু ও স্থঃ এ একই. তন্ব। -ভাখী এল বার্তা লেখক। 
স্ববিখ্যাত রেবরণ জন কমিং কছেন যে, জলগ্রাধনের পুর্বে "এই ভূমগ্ুল 
যে প্রকার ছিল, তাহা তন্বা নঃ হ্ইয়! গিক্কাছে। তিনি পিটরের দ্বিতীয়. 



০৫৬৬ এআরজী বন... 

গ্রন্থের, তৃতীয়, “বচন উদ্ধত পুর্ক লিখিয়াছেন যে,.. জলগ্লারন হইতে 
বর্গ ও পৃথিবীরূপ গোলাকার অগণ্ুটি জলদ্বারা প্লাবিত হ হইয়াও অবশিষ্ট ছিল। 

পিটরের উক্ত. বচনে লেখা আছে, যে পূর্বে ভূমগ্ডল ক প্রলয়ে ধ্বংশ প্রাৎ 
হইলেও তাহার বীজটা অগ্নির সহিত অবশিষ্ট রহিল । অর্থাৎ পুনঃ-স্থষ্টির 

পর ভাবী প্রলয় কালে ত্র 'শেষ অগ্নিতে তাহা আবার দগ্ধ হইয়া যাইবে। 
এ-স্থলে কমিং বলেন যে, ইহার তা্পর্ধ্য সম্প্রতিকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান 
দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে । কেন:ন! বিজ্ঞানবিৎ পণ্িতগণ নিরূপণ করিযা- 

। ছেন. €ষ, পৃপ্থিবীর অভ্যস্তরে--উপর হইতে কেন্দ্রের দিকে ক্রমেই উত্তাপের 

বৃদ্ধি।-যদি আমরা তাহার মধ্যে অধিক দূর প্রবেশ করিতে পারিতাম, 
তবে বুঝিতে পারিতাম যে, এই পৃথিবীর উপরিভাগ যাহাতে আমাদের পদতল 
সৎলগ্র আছে, তাহ কেবল এক অথব। সাঞ্ধ এক ক্রোশ পরিমিত বেধ-বিশিষ্ট 

কঠিন স্তর মাত্র। কিন্তু তাহার অধোদেশে এই পৃথিবীর অভ্যন্তরাংশ 
অতি উত্তপ্ত, অস্থির ও আবর্তনশীল তরল পদার্থপুর্ণ। পিটরের লেখ 
'অন্কুসারে ভাবি প্রলয়ের, নিমিত্ত সেই ভুগ্রস্থীরূপ বীজ স্থানে এঁ শেষ অগ্নি 
সঞ্চিত রহিয়াছে । কেবল সময় সময় তাহার কিয়দংশ আগে গিরি গহ্বর 

প্রস্থতি, ভেদ পূর্বক নিক্্রান্ত হইয়। থাকে । পিটরের উক্তির প্রতি নির্ভর 
করিয়া ডাক্তার কমিং আরও লিখিয়াছেন যে, ভাবি প্রলয় কালে স্বর্গ ও 
এই ..পৃথিবী উভরই ধ্বংশ হইয়া! যাইবে । এখানে ডাক্তার কমিং স্বর্গ শবে 
কবল অস্তরীক্ষ বুঝিয়াছেন । কিন্তু আধ্য শাস্্রের সিদ্ধান্ত এই যে প্রলয় 

কালে ন্বর্ণ লৌকও নষ্ট হইরে,. কেন না, তাহা বিশ্বের কন্মফল ভোগের 

প্রদেশ | তবে নৈমিত্তিক-গ্রলয়ে মহর্লোকাদি .করিয! ব্রহ্মার ভূবন চতুষ্টয় 

থাকিবে। সে যাহ! হউক পিটরের উক্তি এই যে--প্প্রলয় সময়ে স্বর্গ 
সমূহ তুমুল শব্দ সহকারে নষ্ট হইবে, পঞ্চভূতগণ ভয়ানক অগ্মিতেজে গবিয়া 
বাইবে, এবং পৃথিবী স্বীর বক্ষন্িত (মস্ত মহা মহা মন্দির ও. অভ্রভে্দী 
হস গ্রস্থৃতি) কীর্ডিকলাপের সহিত দগ্ধ হইয়া যাইবে (” (২1৩৯০) এই 
স্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে পিটর এই প্রলয়টির যে লক্ষণ, কহিলেন, তাহা 

প্রায়ই শান্ত্োক্ নৈমিতিক প্রলয়ের লক্ষণের ন্যায়, এবং ভূগর্ভ সঞ্চিত. প্রা ঃ 
গ্সিটি অবিকল শশস্তোক্ত সন্র্ষণাগি। তাহাই পাতাল ও স্বর্ণের সহিত 
পৃথ্মীমগডলকে প্রলয় কালে “দগ্ধ করিয়া থাকে.এবং আগ্নেয়গিরি তের 
কধন কথ্ধন 'অল্প মাত্রায় নির্গত হয় 1০ আধ্য শান্ত ভুমিকল্পের হেতুঙ্বরপ 



 খুষ্ঠীয় প্রলয়াঘি 1 ৫ডশ 

যাহকে সক্বর্ষণের জ্স্তন: বলিয়। গ্রহণ করেন, তাহা বিজ্ঞান: শা্াহারৈ 

ঠগর্তৃস্থ অগ্নিরই অংশ | 

_.. ভাঁক্গীর কমিৎ শানে লেখেন: ষে, বিজঞানবিৎ* পঞ্ডিতগণ কর্তৃক অগ্নি 
পৃথি [বীর উর্বর শক্তি বৃদ্ধির একটি কারণরূপে স্থিরীকৃন্ত হইয়াছে । এদিকে 
বাইবেল অনুসারে অগ্নি সংস্কার সুত্রেই প্রলয়ের পর নববিধ স্বর্গ ও পৃথিবী 
পুন্রুদ্িত হইবে । তখন তাহাতে জ্ঞান ধর্ম নবতর বীর্ধ্যে পুনঃ -প্রতিঠিত 
হইবে । এ ভয়ানক অগ্নি প্রলয় এই ভূমগ্ডলকে পুনরায়: শ্বর্গতুল্য এবং 

অধিক তর উর্ধরা করিবে 1_-এতাবতা কমিৎ ' কহেন যে বাইবেলের উক্তি 

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সহ এক। কিন্ত আমরা সপ্তম জংখ্যায় সন্কর্ষণের যে 
শীল সিদ্ধ হলধর মুর্তিটি চিত্র করিয়াছি, এই স্থলে তাহা ধ্যান করিয়া দেখ; 

বোধ হয় সে এক্য "আরো বিশ্বর জনক হইবে । উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত যদি 
সঙ্গত হয়, তবে বাইবেল ও বিজ্ঞান 'উভয় মতেই প্রলয়াস্তে পুনঃ স্থৃ্টি 

আছে! আধ্য শাস্ত্রে সৃষ্টির প্রা প্রলয়ান্তর ব্যাপী প্রবাহরূপ নিত্যত্ব বিশেষ 

রূপে বিবৃত হইয়াছে । তাহা বেদ স্থৃতি পুরাণ ধর্শন তন্ত্র প্রভৃতি সকল 

শাজেরই সিদ্ধান্ত । | 

আমরা ইতিপূর্বে “সন্কর্ষণাগ্নি” প্রকরণে প্রলয় পয়োধি ও তাহান্ে নারা- 
য়ণের শঙ্বনের কথা বলিয়াছি। এই উভয় তত্বের মধ্য প্রলয় পঞ়্োধিটি বাইবেল: 

ও বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়। ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের! কহেন যে ভূঙলস্থ জল প্রলয় 
কালীন ভূগর্ভস্থ বর্ধনশীল অগ্নির উত্তাপে বাম্পাকার হইয়া পরে ধরণীকে 
প্লাবিত করিয়াছিল। সেই জলে নারায়ণের শয়ন যেমন আমাদের শাস্ত্রে 
আছে, সেইরূপ বাইবেলেও আছে। বাইবেলে আছে “পুর্বে মহাপ্রলয়াব- 

সানে স্ষ্টরস্ত সময়ে এই ভূমগুল আকৃতি বিহীন পদার্থ বিহীন জলময় ও 
অন্ধকারময় ছিল। সাগর বক্ষে ঘোরতর অন্ধকার *বিরাজমান ছিল এবং 
ঈশ্বরের প্রাণ (আমাদের হিরণ্য গ্তরূপী নারয়ণ) সেই. সাগর বক্ষে ভাসমান 
ছিলেন। তিনি কহিলেন আলে।ক হউক, তখনই আলোক হুইল. তিনি 
অন্ধকার ও আলোকক্ষে বিভাগক্রমে বারি ও দিবা কহিলেন। তাহার পর 

তিনি আকাশ ছইতে জলকে বিভাগ ও জল হইতে স্্তিকাকে ব্বতন্ন 
করিলেন ।» এ স্মন্ত কথাই আমাদের ০ সঙ্গে মিলিতেছে। বেছে আছে, ও 

“খতক্সত্যধাতীদ্ধা ওপসোহধ্য_ জাত, ততো! রাত্য -জাক়ত, ততঃ. 
সমুদ্রোহ্ণবঃ, সমুদ্রাইপূর্থ। দধি সৎসরৌহ, জায়ত, 1... অহরাত্রাণি বিধি) | 



৫৬৮ নবজীবন | 

মিষতো! শী হয চর মসৌধাত যথা পূর্ব মক বিব্ বাদ 
মো হ্বঃ1% ও 

পূর্ব মহাপ্রলয় সময্লে একমাত্র পরমাত্মা ছিলেন । তৎকালে কেবল 
ত্রঙ্গান্তীক্ব সুযুণ্তিরপ ঘোরতয় অন্ধকার জন্নিয়াছিল। - পরে স্থষ্টি আরস্ত 

সময়ে জীব সমষ্টির অনাদি অদৃষ্ট রূপ পূর্ববর্তী কারণ হইতে ভোগার্থ সমুদ্র 
উৎপন্ন হইল । (“মহদহঙ্কার তন্মাত্র ক্রমেণ 1৮ মন্-কুন্তকভট্র ১৮। অর্থাৎ 

একবারেই সমুদ্র হয় নাই, কিন্তু মহত্তত্ব অহঙ্কারতত্ব, তন্সাত্রতত্ব প্রভৃতি 
ক্রমে হইল)। সে জলে তাঁহার অধিষ্ঠাতা-_স্থপ্টিকর্তা ধাতা বিরাজমান 
হুঈটলেন। তিনি সুর্য চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া সম্বংসর কল্পনা করিলেন। পূর্ব পূর্ব 
কল্পের অনুরূপে তিনি এই সমস্ত স্থষ্টি করিলেন । তৎপরে ক্রমে মহর্লোকাদি 
ব্রন্মতুবন, দেব ও পিতৃম্বর্গ, অস্তরীক্ষ, ও পৃথিবী উৎপন্ন করিলেন। 

চিন্তাশীল পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে শাকের এই স্থষ্টি গ্রণালীটি শুদ্ধ 

খুষ্টীয় ধর্ম পুস্তকের স্থষ্টি বিবরণের সহিত মিলিতেছে এমত নহে, কিন্তু তাহা 

হইতে কত সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ । 
পূর্বের সক্কর্ষণাগ্রি প্রবন্ধে আরও উক্ত হইয়াছে যে, সন্কর্যাগি সরণী, নীল 

বাসা, মদোতসিক্তঃ সুরাঁদেবীর নায়ক, এবং প্রলোভনের দেবতা । অধিক 

ব্যাখ্যায় প্রবন্ধ বৃদ্ধি হইবে এই ভয়ে সংক্ষেপে কহিতেছি, যে, এ ভাবে এ 

অগ্নিটি খৃষ্টান ও ঘবনদিগের সয়তানের মৃত্তি।-এ মৃষ্তিটি নীল বর্ণ, নরকাগ্নি ও 

প্রলোভনাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইহা! সঙ্বর্ধণের লাক্ষণিক অর্থাৎ আধ্যা- 
স্মিক অর্থ মাপ্র। ইহার সহিত বিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই । 

শ্রীচন্দ্রশেখর বন্থু। 
খড়গীপুর । 



চাকরি। 
মুসলমানের ও ইৎরেজের আমলে । 

সেনাবিভার্গে। 

দেশ-ভ্তি বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন ভাবে স্ফ তি পায়। শ্বাধীন দেশের 

স্বাধীন ব্যক্তিগণের দেশভক্তির কথা আমরা বলিতেছি না, সে কিরূপ পদার্থ 

তাহ! হয়ত আমরা বুঝিই না। আমরা পরাধীন দেশের ব্যক্তিগণের দেশ- 
ভক্তির কথা বলিতেছি । এই দেশভক্তির প্রধানত ছুই মুত্তি। এক মূর্তির 
প্রধান প্রক্ৃতি,--বিজেত। জাতির উপর বিষম ঘ্বণা । এইরূপ, দেশভক্তিতে 

ধাহার1 অনুপ্রাণিত, তাহারা বিদেশীর সংঅআবে আসিতেও আপনাদিগকে 

অপমানিত বোধ করেন, বিদেশীয় আচার ব্যবহারে ঘ্বণা করেন, এবং রিদে- 
শীয় রীতি নীতি সমস্তই বিষচক্ষে দেখেন । অন্য প্রকার দেশ-ভক্তের! বিদেশীর 
শাসন কার্ধ্যে যোগ দান করিয়্া,তাহার কঠোরতার শমতা করাই দেশের প্রকৃত 
উপকার বলিয়া! বোধ করেন। শ্বজাভি-প্রেম উভয় শ্রেণীর হৃদয়ে সম- 
ভাবে থাকে রি না জানি না, কিন্ত বিজাতির উপর স্বৃণী প্রথম শ্রেণীর মধ্যে 

যেরূপ মাত্রার থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে সেবূপ ভাঁবে থাকে না, তাহা .. 

নিশ্য়। কোনরূপ দেশভক্তি কোন্ সময়ে অধিক কার্ধ্যকরী' হয়, তাহার, 

পর্ধ্যালোচনায় অদ্য আমরা প্রবৃত্ত. নহি, প্রকৃত দেশতক্ত্ির টা বিভি় .. 

্রন্কৃতি ভ্নছে, ইহাই আমর! বলিতেছি মাত্র । . ৫ 

বিদেশীয় রাজার শাসন-কার্যে যোগ দান, করার *সহজ, বাঙ্গাল! নাম, ০ 

চাকরি করা । এই কাধ্যকে এক দিক, দিয়া বলা যায় দাস-বৃতি ) অন্য 

দিক দির ঘল। যায়, বৃত্তি । যে সহজ সহজ লোক আপনার বা পরিবারগণের 

ভরণ পোষণের দায়ে, চাকরি করেন, তাহাদের জীবিকা, ভাল. ব1 মন্দ বলিবার,) 

হয়ত কাহারও অধিকার নাই; সেব্প জীবিকা সমালোচনার সামগ্রী নহে। 

ধাহীরা আন্মগ্দৌরবের উন্নতি সাধন চেষ্টায়, ছোট হউক, বড় হউক, কোনরূপ বা. 
চাকরি অথল্ধন, করেন, তাহাদের 'চাকরিই- প্রক্কত শ্ববৃত্তি ই: শ্রেণীর 

উপর. দেশের লোঃ ্র. যতই + সমাদর দিবে, ততই, দেশের মঙ্গল হইবে৯ র্ 



৫৭৯* নবজীবন। 

আর যে শ্রেণীর লোক পরকীর় শাসনের কঠোরতা কমাইবার -জন্য সেই 
শাসনে যোগ দান করেন, বিদেশীয় রাজার চাকরি করেন, তাহাদের চাকরি, 
দাসবৃত্ভি হইয়াও শ্ববৃত্তি নহে । আপনার জাতির উপকার করিতে পারিব 

বলিয়া, যে বিজাতির দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সে নিন্দনীয় হইবে কেন? 
কে আপনার হিতের জন্য চাকর, আর কে দেশের হিতের জন্য চাকর, তাহা! 

হঠাৎ, বুঝিতে পারা না যাউক, ছুই চারি ব্সরে সকলেই তাহা বুঝিতে পারেন; 
সময় পাইলে এবিষয়ে সাধারণ লোকের ধাতুজ্ঞান বেশ টনউনে। স্বীয় 
দ্বারকানাথ মিত্রের নিস্বার্থ দাসত্বের কে না প্রশংস! করিয়াছে? আর স্বার্থ পূর্ণ 

দাসচ্ছের. নিন্দা; কোন দিন না শুনিতে পাই? তবে সে নিন্দা যতদূর 

কার্যকরী হওয়। আবশ্যক, তাহ! এখনও হয় নাই বটে । 
নুতরাং প্রন্কৃত দেশহিতৈষী হইলেই যে চাকরি তভীহার ত্যজ্য হইবে, 

এমন কোন কথ নাই । প্রথম শ্রেণীর দেশভক্তগণ বিদেশীয়ের সংঅব হইতে 

দুরে, থাকেন, কাজেই চাকরি তাহাদের ত্যজ্য বটে, কিস্ত তেমনই আবার 
দ্বিতীম্ন শ্রেণীর পক্ষে, চাক করাই দেশের উপকার করিবার প্রশস্ত উপার । 

তাহার পর রাজার দিক হইতে দেখ। আধুনিক বৈদেশিক রাজগণ 
প্রধানত স্বার্থ পরিচালিত ; কোন কোন জাতি, কখন কখন, বিদেশের উন্নতি 
সাপনই বিদেশ বিজজ্বের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়। প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু 
সেই নেহ অনেক সময়েই কুস্তীরের মায়া কলিয়াই আমাদের বোধ হয় । 
অধুন্াতন কালে যুরোপীয় জাতিগণেরই বিদেশে রাজত্ব আছে ।- স্পষ্টই 

বোধ হয়, ষে সমগ্র যুরোপের আভ্যন্তরিক রাজনীতিচক্র কেবল মাত্র 
স্বার্থ কীলকেই ঘুরিতেছে । সুতরাং তাহাদের বৈদেশিক রাঁজনীতিও. যে 
সেইরূপ স্বার্থ-পরিচালিত, এরূপ বিবেচনা করা, নিতাতস্ত অসঙ্গত নহে। . 

বিদেশের শাসন. কার্যে সেই দেশের লোকের সাহাধ্য লইলে রাজার 
কিছু ন্বার্থ হানি মাছে কিনা”-আমর] যতই বুদ্ধিমান হই, এ প্রশ্নের মীমাং- 
সায়. আমাদের বুদ্ধি..্রচুর নহে। আমরা আপনাদের দিক দিয়া দেখিতে 
বেশ পটু বটে । উদরের দায়ে, গৌরবের বিড়ম্বনায়, কথঞ্িৎ্, রূপে দেশ- 
সেরার উদ্দেশে, চাকরিই এখন আমাদের অনেকের লক্ষ্য ; কাজেই আমরা 
শ্ররূতি-জাত শ্বত্বের দোহাই দিয়া, নান! ছন্দে চাকরির দাবি করিতে মজবুত ।. 
শন্দামরা আপন দেশে -আপনার. চোর হইয়া থাকিব কেন ?” - 'ইহাই, 

আমাদের তর্ক, যুক্তি অভিযোগ ও ঘআব্দার। . যদি কোন স্পষ্টবাদী রাজা, 



চাকরি | এ নিউ 

অমনি মুচকি হাসিয়া বলেন, “তোমার দেশ এখন তোমার নহে, ইুত্তে 
তোমার কোন দাবি দাওয়! নাই ।৮-তাহা! হইলে না যে আর 

কি উত্তর দিব, তাহা আমর জানি না। 
এ পথে গেলে যে রাজার স্বার্থ হানি নাই, তাহা আমরা রাক্াকোরুঝা 

ইতে পারি নাই; সে কথাট1 আমরা আপনার1৪ এখন হুয়ত বুঝি- নাই, "ড়া 

রাজাকে বুঝাউব কি? সত্যই কি ইহাতে রাজার স্বার্থ.হানি নাই? ধরিয়া 
লইলাম, যে স্বরাজ্য পৌঁষণের জন্য বিজিত .রাজগ্য শোষণ করাই রাজার 
উদ্দেশ্য । ইহাতে কি প্রশ্নের উত্তর দেশুয় সহজ হুইল, ? এখন গু 

নাই; শোষণের আবার প্রকার ভেদ আছে। মূলা ক্ষেত্রে .ও রেগুণ 
ক্ষেতের উপমায় শোষণের প্রকার ভেদ বেশ বুঝিতে পারা-ফায়। মুলবতেও ৃ 

তরকারি হয়, বেগুনেও তরকারি হয়; গৃহস্থ পোষণ হয়। কিন্ত মূলার, 

বেলায় একটি গাছ নষ্ট করিয়া তবে তরকারি ইয়, বেগুনে গাছ "রদ 
থাকে, আবার ফল ধরে, আবার বেগুন পাওয়া যায়। মুলা ক্ষেতের.মৃত 
করিয়া! শাসন করিতে হইলে, দেশের লোককে *রাজপ্কার্ধ্ে নিয়োগ/করার 

রাজার স্বার্থ হানি আছে, কেন না ওরূপ কর্মচারীরা শৌঁষণে -র্যাাত 
দিতে পারেন, কিজ্ত বিদেশ-রাজ্য বেগুন ক্ষেতের মত করিয়া. ভারিলে,. সেই 

দেশের লোককে রাজকার্ষ্যে নিয়োগ করায় কোনরূপ স্মার্থ হানি নাই-_ 

ইহাই স্ুবুদ্ধির মীমাংসা | ছুই চারিটা সামান্য কথ! দেখিলেই হছুরে. 1 

দেশের সমস্ত শাসন কার্ধ্য যদি বিজাতীয় লোকের.হাতে "থাকে, আরার 
সেই বিজাতি যদি বিদেশী হন, তাহা হষঈটলে দেশের শোষণথ'বড় প্রখর-ুষু; 
বিজিত দেশ প্রকৃতই মূল! ক্ষেত হইয়া উঠে। আর .প্ররজাত্তির; 'দাসত্ব 

করিয়া স্বদেশের সেবা করিবে, তাহাঁও. যদি, ন! করিতে: পায়» তরে বেশের : 

লোক অসন্ত হইবে বৈকি? এরপ, অসুস্তোষে “রাজার -সরগর্ণ 
বার্থ হানি । 

পররাষ্ট্র শাসন নীতিতে জবরদস্ত ছিলেন, ওদিকে রোমানেরা, পিক 
মুষলমানেরা। অধুনাতন, মুরোপ, মুখে বলেন, বে তাহারা, বরামারঘের 

মন্ত্র শিষ্য, কিন্ত কার্ধ্যে সেরূপ ভাবে কার্ধ্য করিতেপারেন'না।.. বিজ? রী 
বিধন্থ্াকে রোমান করিয়া! লইবার ক্ষমতা যুরোপীয় কোন: জন্িরই নই ৰ. 
মুসলমানের: পররাষ্ট্র নীতির সফলতায় যুরোপ, এখন ও-মর্ধ আহত. ডকৌরায় 
কনষ্টান্টিনোপল, আর কোথায় সুদান । কোথায় স্ুজতান, কোথা মেহফি- | 



নই | নবজ*, বন 

কিন্ত এরূপ বন্ধন, ষেন, ছুই দেশে মন গীথাগাথি রহিয়াছে, অন্তরে অন্তরে 
ফন্কশ্লোত (15197086005) চলিতেছে । এ হেন হর্জয় ইংরেজ আজি মুসল- 
মানের সেই জমধর্মিতায় শশব্যন্ত | - 

মুসলমানের পররা্্ী নীতির সফলতার উজ্জ্বল নী রা জলন্ত 
অক্ষরে লেখা আছে। বিজাতি, বিধন্দ্ী মোগল সমরাউগণ ভারতে যেরূপ 
রাজত্ব করিয়াছেন, তাহা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় 

মোগলের1 ভারতবর্ষ আপনাদের স্বদেশ করিয়া লন; মোগল রাজ্যে 
শোষণের ভয় কাজেই' ছিল না ।' এট! প্রজার পক্ষে সুবিধার কথা | তেমনই, 
ওদিকে আবার রাঁজ। যে অতিরিক্ত শোষণের ভয়ে জাতি পালনের শমভা! 
করিবেন, সে সম্ভাবনাও ছিল না, এট প্রজার অসুবিধার কথা। কিন্তু 
মোগল সম্রাটেরা আপনাদের রাজনীতি-কুশলতা গুণে, শাসন কার্যে দেশ- 
বাসীর সহায়তা গ্রহণ করা কেবল কর্তব্য কার্ধ্য নহে, শ্লাঘা বলিয়া মনে 
করিতেন । স্ুতরাৎ পর জাতির দাসত্ব করিয়া স্বজাতির সেবা করিতে 

সকলেই পাইতেন ; সে দিকের অসস্তোষ মোগল সাআাজ্যে একেবারে ছিলি 
না বলিলেও চলে । 

_সকক্লোই জানেন, বিখ্যাত আকবর শাহ, বি চতুর অথচ উদ্ারনীতির 
প্রবর্তক এবং পরিপোষক | মানসিংহ, তোড়রমল্প, বীরবল প্রভৃতি 

হিন্দুগণ যে আকবর শাহের সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাঁগে নেতা স্বরূপ. 

ছিলেন, তাহাঁও অনেকে জানেন; কিন্তু সেনা বিভাগে কতগুলি উচ্চ 

শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন, তাহার! কি রূপে সন্মানিত হইতেন, তাহা! অনেকে, 

না জানিতে পারেন, আমরা বিখ্যাত আইন আক্বরি হইতে একটি 
ক্ষত্রিয় গোঠীর সেনা বিভাগে চাকরির বিবরণ পাঠককে উপহার দিব 

হয়ত পাঠক তাহাতে আুবরের অবলদ্বিত নীতির সারবস্তা অধিকতর রূপে 
হৃদয়জম করিবেন; হয়ত সে সময়ের আত্যন্তরিক শাসন কার্ষের কথক্চিৎ 

আভাস পাইবেন) হয়ত তখনকার জিত জেতা মধ্যে, হিন্দু মুসলমানে, 
কিরূপ সভ্ভাব বা বিভাব ছিল, তাহা ও কতকটা বুঝিতে পারিবেন, আর. 

হয়ত - 'রাছা স্থুবিধা দান করিলে, দাসত্ব করিয়াও দেশ 'সৈব! 'হ্হ তবে 

 পারৈ, এমন একটা কথা. কেহনা কেহ বুঝিতে. পারিবেন। উতিহাসের 

 মাড়াচাড়ায়, মরীচা সাফ হয়) স্থান বিশেষের উজ্দল আভায হত মনও 
এক আধ বার প্রতিভাত হয় ।. :: | এ 

৯. শখ 



মোগল সম্রাটদিগের হিন্দু কর্মচারীর কথা বলিতে হইলে, প্রথমে বের : 

রাজ গোঠীর কথাই বলিতে হয়৷ অন্বেরের বিহারীমন্ সর্ববপ্রথমে আকবর এ 

সাহের সংশ্রবে আসেন ; তাহার পি পিতা পৃথীরাঙ্গের কুলজিনাম! এইরূপ । 

পৃবীরাজ। 

ূ ্ রি | টা ্ 
পুরণমল্ল । বিহারীমল্প । রূপসী।. আস্করণ। জগমল্। 

ৃ | | রঃ রর 
জগন্নাথ । ভগবানদান | শিহ্দি। জয়গল্ল রাজপিংহ কঙ্জার 

পপ পাখা ০৩ ৯৯৬৯৯ ৯ 

| (০ |. | 
রামটাদ প্রতাঁপসিহ মধুসিংহ মানসিংহ উদয়সিৎহ রামদাস । | মি ঈ্ ূ 
মানরূপ ছত্রশাল জগৎ্সিংহ 0. 

লালন 2 * 

গোপালসিংহ ভীম, আনন্দ, উগ্রসিংহ মহাসিংহ পুরুষোত্বয়সিংহ 

রাজপুত রাজগণের মধ্যে বিহারি মল্পই অর্ধ প্রথমে মোগল সমাটের 

সহিত সংঅব স্থাপন করেন। . আকবর শাহের রাজত্বের ১ম বংসরেই 
তিনি আহত হইয়া রাজ সভায় আসেন; যদিও সে সময়ে তিনি সম্যক 

সম্মানিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে আবার সম্রাটের সহিত তাহার 

অপ্রীতি হুয় ! পরে ১৫৬৩ গ্রীষ্টাব্দে তিনি সপরিবাঁর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন” আকবর শাহ তাহাকে রি সহ সেন্দার সেনাপতি প্রদান 

করিলেন। . ৬ 2 

রুপসী বৈরাগীও সেই সময়ে মোগৃল সহাটের রী হন; ১ ভিন পচ" টি 
দশ শত সেনার সেনাপতি ছিলেন। ৩ 

আস্বরণ মল্প সহ সেনার, অধিনায়ক এবং ব্যালেরজ জন্য চা ; 
(জয়েন্ট) স্বার্দীর ছিলেন। - রি | 

জগমল্ল মরথার নুবাদার, ছিলেন, এবং সশিবির আক্বর শাহের রি 

ও াহমাদাঁধাদ যাত্রার সময়ে, অর সমহিত্াহারী সমস্ত সেনার অধিনায়ক ক... 
ছিলেন । 2 | টি 



৫৪ ..... নবজ্ীবন 1 

_ স্ভগবান'দাস আমীর উপ ওমরা,--আক.বর সাহের বিশেষ সন্রীস্ত-কর্মচারী 
ছিলেন | ১৫৭৪ খ্রীষ্টাবেঃ ইব্রাহিম, হসেন মিজরণার সহিত আকবর 
সাছের সরনালের ঘোরতর ম্নদ্ধে তিনি সম্রাটের প্রাণ রক্ষা করেন । ইহার-ছয় 
বৎসর পরে ভগবান, পর্চাবের স্বাদাঁর হন। তাহার পর পঞ্চ সহ সেনার 

সেনাপতি এরৎ জাবুলিস্ছানের সুবাঁদার হন। বিখ্যাত তোড়র মলের শোকে 
ভগবান, দাদ অভিভূত হন, অগ্সিসৎকারের পরেই মৃত্রকৃচ্ছ রোগে প্রাণত্যাগ 
করেন। লাহোরের বিখ্যাত জমি মসজিদ, ভগবান, দাসের কীর্তি । 

সিহলাদি বা সাহলাদি আকবর সাহের একজন সামান্য সেনাপতি 
ছিলেন। 

জয্বমল্ল ও সেনাপতি ৫ যখন বঙ্গের পাঠানদের সহিত আঁক বর 

শাহের সমর চলিতে চিলি, সেই সময়ে জয়মলল আকবরের উকীল হইয়া 

বনের নৃপতিগণের নিকট 'আসিতে ছিলেন। পপিমধ্যেই তাহার মৃত্যু হয় । 
 রাজারাজসিংহ প্রথমে গোরালিয়রের ছুর্গাধিপতি ছিলেন। আকবর 

শাহ জাহাজীর শাহ উভয়েন্ল সময়েই চারি সহত্র সেনার এবং তিন সহস্র 

অশ্বারোহীর অধিনায়ক থাকেন । 

তাহার পুত্র রাজা রামদাস পঞ্চদশ শত সেনার এবং সাত শত.অস্থের 

অধিনায়ক ছিলেন | 

জগন্নাথের পুত্র রামঠাদ বে। করমচখদ) জেহালীর সাহের সময়ে ছুই: সহস্র 
সেনার এবং পঞ্চদশ শত অস্বীরোহীর অধিনায়ক ছিলেন । 

রাজ! মানরূপ যুবরাজ শাজেহান বিদ্রোহী হইলে তাহার সহিত যোগ: 

দেল) শাজেহান সম্রাট হইলে তিন সহজ সেনার এবং ছুই মহন চিপস 

ঘধিনায়ক হন। 

১৬৯২ শ্রীষ্টাবে মানি অন্পস্থিতি কালে মহাসিংহ এবং প্রতাপ 
সিংহ বঙ্গে মোগল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন । রে 

মধুসিংহ তিন সহত্র সেনার এবং রি সহমত অশ্বারোহীর অধিনায়ক 
০০81 |. রি 

ছত্রশাল পঞ্চদশ শত সেনার ও সহজ অশ্বারোহীর রা দিলেন 1. 

রা রাজত কালে, স্বীয় ছুই কুমারের সহিত ছত্রশীলের সম্থুথ মরে 
মৃত্যু হয়; তৃতীয় পুত্র উগ্রসেন আট. শত সেনার এবং চারি শত অব বোজীর, 

কাধিনায়ক ছিলেন, তিনিই কেবল জীবিত থাকেন। 0 



চাঁকরি। . ৫৭ 
রাজ1. মানসিংহ মুসলমান সময়ের ভারতেতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। «তিনি ' 

রাজপুত শৃর.রাজর্ধি রাণাপ্রতাপের দ্রোহিতা করিয়। যে মহাপাপে পতিত 
হন, অভিনব মোগল সাম্রাজ্যে ক্ষত্রিয় আধিপত্য সম্যক. রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়] 
সেই পাপের প্রচুর প্রান্মশ্চিভ্ত করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না; পাপ 

পুণ্যের তুলনা! কর! আমাদের সাধ্যাতীত ; তবে এই বলিতে পার! যায়, যে 
মানসিংহ বীর প্রতাগে নির্ভর করিয়। দাসত্বের বেনামিতে মোগল সাত্রাজ্য 
প্রভুত্ব করিতেন মাত্র । তিনিই আকবরের মন্ত্রদাতা মস্তক, ব্যথার ব্যথী হৃদয়, 
এবং সমর সহায় দক্ষিণ হস্ত ছিলেন । ইতিহাসে উপরি উপরি আর ছুই জন 

মানসিংহ উদ্দিত হইলে, ক্ষত্রিয়ের ভারতবর্ষে মুসলমান সিংহাসনাধিষিত 
পুত্তলী থাকিতেন. মাত্র । আকবরের প্রথম সময়ে ছুই তিনটি স্ুবা লইয়া 
মোগল সাম্রাজ্য ছিল ; রাজ! মানসিংহ ক্রমে ক্রমে একটির পর একটি করিয়! 
সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করেন, এবং স্বয়ং শাসন ভার লইয়া সুশৃঙ্খলা স্থাপন 
করেন। প্রথমে সিন্ধু, পরে, জাবুণিস্তান, তাহার পর ঝাঁবুলিস্থান, পরে বিহার, 

তাহাঁর পরে উড়িষ্যা, ক্রমে বঙ্গ ও দাক্ষিণাত্য-_মাঁনসিংহ সমস্তই জয় 

করেন। মানসিংহের শৌধ্্য, বীর্য, বিক্রমের গুণেই “দিলীশ্বরো বা! জগদী- 
স্বরে! বা' ভারতের চারিদিকে শব্দিত হইতে থাকে । 

পঞ্চ সহজ সেনার অধিনায়কত্বই ফেই সময়ের সৈন্যাধ্যক্ষগ্রণের সর্ববা- 

পেক্ষা উচ্চপদ ছিল। রাগ1 মাননিংহ আকবর সাহের রাজত্বের পঁয়তালিশ 

বৎসর পধ্যস্ত সেই. উচ্চ পদেই আশরূঢ় ছিলেন। সেই সময়ে বিখ্যাত ওসমান: 
খএ উড়িষ্যার ভদ্রক্ের নিকট: মোগল (্নাগণকে, পরাজিত করিয়?, সমগ্র 

বঙ্গদেশে পাঠান রাজ্য পুনঃসংস্থাপনের উপক্রম করেন। রাজা মানসিংহ 
বহুদূরে *আজমীরের পথে ছিলেন; এই দুর্ঘটনা শ্রবণমাত্র, কষিপ্র গতিতে 
গিরি, কন্দর, কাস্তার তুচ্ছ করিয়া, অতি ছুর্গম অথ সহজ, পথে, বুন্দেলথগড' 
ঝারখণ্ড, রোটাশের মধ্য দিয়া বঙ্গে প্রবেশ করিলেন ; মুর্শিদাবাদ বীরভূমের 

মধ্যবর্তী পথে. শেরপুর 'আভাইয়ের, নিকট মোগল পাঠানে -ভত্বঙ্কর খেলা 
ইইল। পাঠান প্রতাপ বজ্াথাতে নারিকেল ক্ষ মত, ছিন্ন ভিন্ন বিধ্বস্ত 

হইল) ওষমাঁন খী। উড়িষ্যায় পলায়ন: করিলেন ।.. বঙ্গে মোগলাধিপত্য 

সদৃঢ়বূপে প্রতিষ্ঠিত হইল! সম্রাট মহা সন্ত হইলেন, বহু মানে মানপিধহৈর' 
সম্মান বর্ধীন করিলেন! . রাজ! মানসিংহকে হপ্ত- হাজারি মন্দব অর্থাৎ, সণ 
সহঅ.সেনার নায়ক প্রদান করিবেন। হিন্দু সেনাপতি, পারসী-তুন্কবীঠদোগব৮ 
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' প্াাগান্দ সকল, শ্রেণীর মুসলমান. কর্মচারী অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ রাজপদ চান 
আকবর সাহের. এইরূপ উদ্ধারনীতির গুণেই সুমহত ক্ষত্রিয় সম্তানগণ ধঙ্ম-বৈর 
ছুতাশন তুষস্ত,পে ঢাকা দিপা বিজাতির সহিত মিলিয়, বিধন্মীর সহিত এক 
হইয়া, দেশের হিত ' সেবায় সচ্ছন্দে গীবন সিরিনাহিও | সরি 
৫ম . | 

আকবর শাহের হিন্দুকর্মচারীদের মধ্যে আমরা কেবল সেনা বিভাগে 

নী একটি মাত্র ক্ষত্রিয় বংশের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম মাত্র। সেনা 
বিভাগের অন্যান্য কম্মচারীর, এবং তোড়রমল্ল প্রতি অন্যান্য বিভাগের কর্ম 

চারীর পরিচয় সময়ান্তরে দিবার ইচ্ছা! রহিল। যে কথাটি আমর! বলিতেছি, 
তাহার জন্য.আপাতত উপরের 05 বিবরণই যথেষ্ট |. 

কি কথা, কি কথা মনে আদিল! ছুদ্দীস্ত প্রতাপ, বিক্রম কেশরী রাঁজা 

মানসিংহের কথা বলিতে বলিতে এই ছুর্ধবল বাঙ্গালী হৃদয়ের বালক কালের 

একট কথা মনে পড়িল। ইতিহাসের কথা হইতে, জীবনের একটি সামান্য 
কথা মনে পড়িল।. পঠদ্বশা' এক দিন ইংরেজ অধ্যাপক, ত্রন্মযুদ্ধ, কি (কোন 

যুদ্ধের কথা লিখিতে বলেন? “বুটিস ফৌজ, এই$ুঁকরিল, বৃটিশ ফৌজ এই 
করিল না”--এইরূপ করিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম । সদাশয় অধ্যাপক 

আমাদের লেখা দেখিতে দেখিতে একটু গন্ভীর ভাবে মৃদুপ্বরে বলিলেন; 
“তোমরা 'বৃটিশ ফৌজ”, ইংরেজ ফৌজ' বলিরা ন! লিখির৷ “আমাদের ফৌজ” 
আমাদের সেনানী 'আমাদের লক্কর (987 801075) 003:5:6)09281) 08৮ 

097.) এইরূপ বলিলেই ভাল হয়। বাস্তবিক ফৌজে ইংরেজ কয়জন 
থকে ?”. আমরা মাথা! নোয়াইয়1, বিনীত স্বরে বলিলাম, “ওরূপ- কথ! 

_ৰলিতে আমাদের কেমন লঙ্জা1 করে।” অধ্যাপক আমাদের মুখের দ্বিকে: 

দেখিয়াই কেমন একটু লবিন্বত হইলেন, একটু পরে অন্য কথা পাড়িরেন। 

এই সামান্য কথা আনি মনে পড়িল ।' সেই বালক কালে, য়ে কথাট! শুনিয়া! 

মাথা নোরাইয়াছিলাম, এখনও সেই কথায় নি ভাবে বক্র ছে 
আক্ষেপে মাথ। ভুইয়া পড়ে [ডে ২ 
। আজি ইখরেল-কেশরী দুর দাবানলে: বেষ্টিত ্রার। কাশপিয়ান সের 
দক্ষিণ দিয়া পঞ্গপাল রুষটসন্য মধ্য আসিয়া! আচ্ছন্ন করিয়! হিরা আভিমুখে 
'আসিতেছে 9, কাবুলের আমীর সেই জোতে বাধ! দিতে ইংরেজ -.ার্তৃক অনু; 
রুদ্তচুইয়াও ইতস্তত, করিতেছেন 1 7" ধর্সোসাছে: স্পন্দিতংশিকা,, কুটি 



চাকরি। ... সুশৰ 
' ভীষণ, লঘিত-শ্মশ্রু মুসলমান নিচয় সুদানের অকাল সমরে ফিরিঙ্গির মহাকাল 

মুর্তি ধারণ করিয়াছে । হুর্জয় জন্মীনি উপনিবেশ রক্ষার ছলনায়, কামান 
বন্দুকের কুদ্দন করিতে প্রস্তত। ফরাসী চীন সমরের ব্যপদেশে ভারতের 
পূর্বাঞ্চল আপনার স্থসজ্জিত রণতরীতে ছাইয়া ফেলিল। মন্ত্রণা-কুশল 
ইটালী মৈত্রী প্রদর্শন পূর্বক আক্রিকাত় স্থান সংস্থান করিয়াছেন। চারি: 
দিকে এইরূপ দাবানল জঙলিয়্া উঠিয়াছে, আর সিংহের জিংহাসন পার্ে 
সজাতীয় শক্র, প্রাণতুচ্ছকারী, নরঘাতক সম্প্রদায় গুপ্ত বারুদ যন্ত্র লই! | 
নিষ্তই ষড়যন্ত্র করিতেছে । এ বড় বিষম সময় । 

হিন্দু মুসলমান এক হইয়া, হিন্দু মুসলমানের অধিকার হইতে খগ্ডাকৃত 
ভারত সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে ছিনাইয়! লইয়। ইংরেজকে ভারতে একছত্র 

রাজত্ব দিয়াছে । সাতান্ন সালে ইংরেজের বিষম্ ছুর্দিনে হিন্দু মুসলমান 
একত্র হইয়া, হিন্দু মুসলমানের বক্ষ বিদারণ করিষ্বা/ সেই সজাতি রক্ষে ইংরে- 
জকে ভারতে আবার পুনরভিষেক করিয়াছে; আজি ইংরেজরাজের এই 
নিষম দিনে, সেই হিন্দু মুসলমানই আবার কাবুলের পাহাড়ে বল, আর 
সুদানের মরুতেই বল, প্রাণ দিতে প্রস্তত। তবুও আমর! হিন্দু মুসলমানে ৷ 
“আমাদের সেনা, “আমাদের সেনানী” বলিতে পারি না সাত টাকার সিপাহী 
গিরি, উহাতেই তোমার আকাঙ্ষার স্থষ্টি হইবে, স্থিতি হইবে, প্রলয় হইবে  " 
তুমি আর কোন মুখে বলিবে, আমরা যুদ্ধ করিব ? যুদ্ধ করিবেন ইংরেজ, 
প্রাণ দিবে, ভারতবাসী! তাই বলিতেছিলাম, এখনও লজ্জায় মাথা 
হইয়া আসে । | | 73 . 

যাহার. যে.গুণ আছে, তাহার সেই গুণটি রাজ, কাধ্যে ব্যবহৃত করিয়া 
লইতে প্রারিলেই, রাজার মহব, রাঁজার বিচক্ষণতা। যে রান্গা .কাহার 
কিরূপ গুণ আছে, তাহা বুঝিতে পারেন, এবং সেই,গুখের সদ্ব্যবহার করিতে. 
পারেন, তিনিই আকবর, তিনিই নেপোলিয়ন | স্বাহার! উৎসাহশীল, যাহারা 

রণদক্ষ, যাহার! রাজগৌরব রক্ষার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তত, কেবল সিপাহীগিরি 
(বা হাবেলদারিতেই কি তাহাদের আকাঙ্ষা পরিতৃপ্তি হইতে পারে? ভাঙা, 
হায় ন/। কষাক্জেই উদ্ধাকাজ্ষার উৎলাহনীন ক লোক এখনকার দিনে সেনা না 
বিভাগের সংজবে থাকেন ন্. 1. রি 

মি 

বা বিদেশী রাজার কার্যে যোগদান করিয়া দেশ.. ছি 
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করিতে? ইচ্ছুক; তাহাতে যদি বাধা-পায় তাহাতে যদি ন্কত্তি না পায়, তাহ! 

হইনুল:-সহজ্দ্ের মধ্যে একজন না' একজন, অন্য মুস্তির, দেশ ভক্তির সেবা 

'করে। বিচক্ষণ ইংরেজ, অবশ্য এ মুত্ভির অর্চনা ভালবালেন না 1 তবে মুদ্বল- 

মানের হস্হাজারির পরীবর্তে ইংরেজের হণখেলদারি: দিয়া, ভারতবাসীকে: 

বিড়ন্িত : করিতে গিয়া) আপনারা কেন যে খিডখিত: হন, তাহা বুঝিতে 

পারি না। | রর |... 

সৃষ্টি শ্ষিতি, উন্নতি 

খবশ্ান মিশনরিদের কৃপায়, এবং মগ্রীষ্টীন, হি, অমুমলমান মপরদায়ের 

অনুকরণের অনুষ্ঠান গুণে জাঁতিভেদে অনিষ্টপাতের কথা শুনিতে আর 

কাহারও বাকি নাই । ছ্াতিভেদের গুণের কথাই বা কম শুনিরাছি, 

কি? জেই. প্রচচীনের প্রাচীন, বিজ্ঞের বিজ্ঞ মন্ধু হইতে, এ বালকের বাঁলক, 

'অজ্কের মজ্ক, সদ্য উপনীত ত্রাক্ষণ তনয়, জাতিভেদ পক্ষে ছুট! কথা! কে না 

বলিয়াছেন? নিস্ক এই. ঘোরতর তর্ক বিতর্কের ফল হয়ছে কি? 

অন্যান্য ব্িয়ে- ইংরেজি শিক্ষায় সাধারণত যে ফল ফলিয়াছে এ 

বিষয়েও ঠিক. সেষ্টরূপ ফল হইরাছে; আমরা এখন ঘাড় নাড়িয়া ছুই 

দিকেই ছুই চারি কথা বলিতে পারি । যে দিকে ত্রীফ দিবে আমরা 

এখন সেই. দিকেঈ ওকালতি ত. করিতে প্রস্তত। আমর চৌকোশ 

লোক: (8979. 21817) হউতে পারি, আর নাই পারি, সমানাস্তরাল লোক 

(58019) 55509 হইয়াছি বটেঃ অনেক বিষয়েই আমাদের, ছ্ই দিকে 

সমান টান । বাল্য বিবাহ-_হাণ, ছুই দিকেই আছি। বিধবা বিবাহ-_সেই- 

রূপ; জ্ীস্বাধীনতা,--তটৈবচ.; জাতিভেদ_-ডিটো। : আমরা আমরা ছঈ দিকেই, 

বলিতে কহিতে পারি, কোন, দিকেই কার্য করিতে প্রস্তত নহি। অবস্থা, 

তাড়না যেরূপ জড়ায়, দেইরপষ্ট কাঁধ করিয়া থাকি, কর্তা কর্তব্য সেতে 

খক্ুতার বিষয়? আদি ঠাকুরমা প্রবলা হঈলেন, তাহা হইলে গৃহিণী, গুদাম. 

জাত, আমরা, মিরার রানী . দি গৃহিণী প্রবলা হইলেন, তাহা! হইলে, 
বনি কারক ।.এমন করিস আর. কত দিন, চলিবে রি 



আজাতি ] ঞ 2৯ 

আসল কথা | এ যে, সীমর্ধজিক ব্যপারে, আমরা -গোঁল করিতে মক্্থুত 
বটে, কিস্ত কঠোর কর্তব্য বেধে সাধ্যমত মীমাংসা করিয়া কার্যা-কূবিতে প্রস্তত 
নঠি 1 জাতিভেদ,জাতিভেদ আমরা সকলেই বক, থাকি, কিন্ত কিসে 

জাতি হয়, রয়, '্বায়, তাহা কি আমর! বাস্তবিক. বুঝি ৭. হিরা 

ইহৎরেজি পুষ্তকে দেখ! যায়) যে, জাতিভেদ দোষেই -জগন্াণের,রথে 

যাত্রী মার] পড়ে, বালবিধবায় চির কৌমার্য্যের যন্ত্রণা ভোগ. করে, পশ্দিষের 
ব্রাহ্ষণে মৎস্য ভক্ষণ করে না।  জাতিভেদ বে কি; তাহা তাহার! বড় .রলেন 

নখ, তাহাদের কথায় ও বড় একট] বুঝ! যায় না, তবে মোঁটের..উপর এইস্মাত্র 

বুঝা যায়, ঘষে জািভেদ কেবল শয়তানের শরহানি । আবার দিজ্ঞাসা 

করি, এরূপ ফাকা কথা লয়) কতদিন ছলিবে:? . 

কোন, বিষয়ের কত টুকু ভেদ লইয়া জাতিচভদ, তাহ] বুঝা, আমাদের 
অগ্রে কর্তব্য । আমরা যতদুর বুঝি, ভাহাঁতে এই মাত্র. বুঝা যায়, 'ফে.জন্ম! 
ভেদেই জাতি স্থষ্টি ; বিবাহের সিন ০ স্থিতি )-এবৎ সক্কর-বীজেট 

জাতকের জাতি নষ্ট । ও 

গুণ ভেদে জাতিভেদ, অসম্ভব কা | আপনার গুণে সিবিলিয়।ন, হও. 

যায়; উলবর্ট বিলের গুণে সমান শধিকাঁর পাওয়া যায়, কিন্তু. একানও' বিধি 
ব্যবস্থায় বাঙালি ইংরেজ হইতে পারে কি? বিশ্বামিত্র, হয় মহঃতপন্যা,ন] 

হয় ম€1 দাঙ্গা করিয়া, অথব1 ছুই করিয়া ব্রাহ্মণের অধিকার পাইয়াছিলেন।. তবু 
তিনি রাজর্ষি হইয়াছিলেন মাত্র ; এত সাধ্য সাধনায় পরন্ধর্ষি হইতে পারেন: 
নাই । উদার ব্যবস্থা থাকিলে, গুণ থাকিলে, এক জাতি উচ্চ হর.জাতির্ অগ্রিকার 
পার, দোষী হইলে নীচতর জাতির মত কোন কোন.অধিকার. হইতে বঞ্চিত 

হয়। ব্রীজগুদ্ধিতে জাতির উৎপত্তি; কেবল বীজের অপ্তদ্ধিতেই জাতি নষ্ট হয়। 

অন্য কোন দোষ গুণে জাত্যস্তর প্রাপ্তির কথ] অসম্ভব ।. বিশে. রি ন 

বার্ধ্য দোষে ব্রাহ্মণ পতিত, হইলে, চক্গালের সমান, হয় চগ্ডাল হয় না 11 

এই বীজ গুদ্ধি জন্য বিবাহ শুদ্ধি একান্ত: বআবশ্যক ; এ কথা ছিলি 

শান্তের সর্ধ বাদীনম্মত | বি ববাহ শুদ্ধি জন্য, বিবাহে জাতিছেদ হইয়া থাকে । 

বীজ-শুদ্ধি শ্জন্য অননদ্ধি আবশ্যক. বটে) শক্ত ভিন্ন বর্ণের অন্ে 

অন্শুদ্ধি হয়.ন! খু মতটি: সর্ধবাদী সম্মত আহে ।. পন্ডিত, নজির 

নানা শান্ত হইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে ম্া- | 
ভারভাদির ময়ে_শৃদ্র হুপকারের দমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয্ব সকলেই গ্রৃহণ। উর ৃ 



'আদল-কষথা, পাঁক-ভেদদ জাতি ভেদের মজ্জা নহে; বীঙ্গ-ভেদেই জাঁতিভেদ 
এবং সম্পর্ণদ্ধপে বীজগুদ্ধিই জাতিভেদের একমাত্র লক্ষ্য। 

: এই বীজ শুদ্ধিতত্ব যুরোপ ক্ামেরিকায় অপরিচিত। এঁ সকল দেশ 
অশুদ্ধ বীজের বা মিশ্র বীজের ক্ষেত্র । যুরোপ বাহুবলে বলীয়ান, যন্ত্র কৌশলে 

 গরীয়ান ; নবোৎসাহে তেজীয়ান; অশুদ্ধ বীজে এত করিয়া, কাজেই 
স্বুত্বোপ শুদ্ধ বীজের গৌরব বুঝে না; চোরা কখন ধর্মের কাহিনী শুনে না। 
সমগ্র পৃথিবীতে কেবল ছুইটি মাত্র জাতি বীন্ত শুদ্ধির গৌরব করেন; 
হিন্দু এবং ইহুদী; আর এই ছুইটি জাতিই পর-পদদলিত। এই কিবীজ 

গুদ্ধির ফল হইল? ফল সামান্য নহে; যখন, রোমান, য়.নান প্রভৃতি 
অশুদ্ধ-বীজ প্রাচীন জাতির অতীতের অতলে লীন হইয়াছে, তখন 
কেবল এই ছটি শুদ্ধ বীজ জাতিই, লক্ষ লাগ্ছনেও জীবিত আছে। শুদ্ধ বীজের 

আশ্চর্য্য জীবনী শক্তি। | মি 
যুরোপ এতকাল বীজ-শুদ্ধির ভাল মন্দ কোন কথাই জানিত না বটে; 

কিস্ত সম্প্রতি এক আধটু আর্তাস পাইতেছে। প্রথমে জাতি শক্তি (9531৮) 
ন1বুঝিলে বীজশুদ্ধি বুঝা যায় না । কিছু দিন পুর্ব্বে জন য়ার্ট মিল প্রমুখ মহা! 
মহা পঞ্ডিতের! কি সমাজ নীতিতে, আর কি ব্যক্তিগত চরিত্রে, কেবল শিক্ষা 
শক্তিই স্বীকার করিতেন ) হর্বট 'স্পেন্দরের সহিত মিলের জাতি শক্তি 
লইয়া মহ! তর্ক হয়; শেষে মিল জাতি শক্তি শ্বীকার করেন) এখন অনেকেই 

' জাতি শক্তি মানেন। কেহ কেহ-জাতি শক্তির প্রাধান্য দিতেছেন। পুহস্্রী- 
 ভেদের তত্ব পর্ধ্যালোচনার পুস্তকে গ্রন্থকার জাঁতিশক্তির গৌরৰ করিয়াছেন। 
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জাতি; | ৫৮৯ 

মস্তক ঝেষ্টনে নাঁসিকা স্পর্শ করাই, এখনকার দিনে মামাদের বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় । সকল তত্ব এখন যুরোপ ঘুরিয়া বুঝিতে হয়। দর্শন, ঘোগ 
প্রভৃতি শান্তর আমরা সহজ পথে ন! শিখিক্বা, যুরোপীক্ন তত্বের মধ্য দিয়! 
বুঝিতে যাই। ন্মুতরাৎ জাঁতিশক্তির কথাঃ এবং বীজশুদ্ধির কথা যখন 
মুরোপে উঠিয়াছে, তখন এদেশেও উঠিবে, এমন ভরসা কর! অসঙ্গত নহে ।* 

বীপ্রশুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াই জাতির স্্টি, এবং বীজগুদ্ধিতেই জাতির স্থিতি; 

কিন্তু কেবল বীজগুদ্ধিতে অধঃপতিত সমাজের কোন জাতিরই উন্নতি হইতে 
পারে না। তজ্জন্য চিত্তশুদ্ধির সহিত ক্রিয়়াশুদ্ধি একাস্ত আবশ্যক। 

বীক্ষতুদ্ধির গৌরবজ্ঞান ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় অভ্তর্নিবিষ্ট আছে। 
ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান হইয়াও কন্যার বিবাহ দিবার সময় প্রাঙ্গণ গ্রোষ্টান) পাত্রের 
অনুসন্ধান করেন। সুতরাং জাতিভেদের মজ্জা রক্ষার জন্য আমাদিগকে 
বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইবে না; কিন্ত চিত্তশুদ্ধি ক্রিয়াগুদ্ধির জন্য যত্ব কর! 
সকলের পক্ষেই একাস্ত আবশ্যক | চা 

সর্বাগ্রে ব্রাঙ্গণ জাতির। ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দু সমালের শীর্ষস্থানীয় 
্রাক্মণের পুনরুখান সর্বাগ্রে আবশ্যক) ব্রাহ্গণ উঠিলে, সকলের উদ্ধার 

সহজ হইবে । এই বিষয়ে অগন্ত্যকোমতের মত অতি বিচিত্র; তিনি 
বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে ভারতের পুনকদ্ধার হইবে ; তবে তঞ্জন্য বিষয় বালনা, 
এবং প্হিক প্রতুত্ব লালস। পরিত্যাগ করা ব্রাঙ্গণের"পক্ষে একান্ত আবশ্যক। 

তাহার সবিস্তার মত, সান্বাদ উদ্ধত করিয়া আমর! এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিলাম । 7 ক 
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বৈজ্ঞানিক ধর্ম প্রথমে ভারতের, পরে চীনের সর্ববশেবে জাপানের 
দেবোপামকগণকে পুনগর্শবিত করিবে। 

বৈজ্ঞানিক ধন্দ ত্র তিনজাতির উপরই একই সময়ে শক্তি, চালনা করিবে 

বটে, তা সাক্ষাৎভাবে যুরোপীয়দিগের দ্বারাই কর্ষক অথবা পরোক্ষাভাবে 
মুসলমানদের দিয়াঈ করুক, কিন্তু, ষে জাতি কালবলে সকল অপেক্ষা অন্ন 

পরীবন্তিত হইয়াছে, ভাহারাই (ক্রান্মণেরাইঈ) বৈজ্ঞানিক ধর্মের নবজীবনী 

শক্তিতে শীঘ্ব সঞ্চালিত হইবে । এই বিষয়ের বিশদ খ্যাখ্যার জন্য আমার 
অন্যান্য বন্তত! এবং এই গ্রন্থের পৃবব খণ্ড দেখিতে বলি; এই ক্ষুত্র বিবরণে 

সকল কথা বিবৃত করা আযন্তি সাধ্য নহে; ত্র সরুল দেখিলে, বুঝা যাইবে, 
ষে, যে ধর্মে ব্রাঙ্গণদিগকে তাহাদের পুর্ব সামাজিক গৌরধ, দেয়, অথচ 

তাহাদের মানসিক প্রকৃতি সর্বগুণ সম্পন্ন করে, সে ধর্মে বিশ্বাস করিতে 

্রাহ্মণদের গুঢ় ও প্রবৃত্তি আছে৷ 
বিগত ছুই সহজ বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণের রাজশক্কির অধীন হটয্বা আছেন, 

এট বাশির অত্যাচারের হস্ত হইতে বিজ্ঞান ধর্ম ব্রাহ্মণপিথকে উদ্ধার 

করিবে । ত্রীক্ষণের! রধজ শক্তির অন্যাচারের নিকট দিনদিন অধিকতর নত | 

হইয়া আছেন বটে কিন্তু তাহার! আপনাদিগকে আধ্যাত্মিকতায় অন্য জাতি. 

অপেক্ষা অধিকতর উদ্নত. বলিয়া'জানেন; নেজ্ঞান তাহারা এক দিনের 

তরেও” হারান লাই) আর সর্বতোভাৰে সেঈ শ্রেষ্ঠতা পুনঃ সংশ্থাপনের 

আশাও একদিনের তরে ত্যাগ করেন নাই । আপনাদের গৌরব পুনঃ সবাপনার ্ 

জন্য হক বিষয়ে প্রভৃত্ব ও বিস্তাদির বাসনা সম্পূর্ণরূপে তটাগ করা ব্রাঙ্গণের . 
পক্ষে আবশ্যক ) নিশ্চয়ই ব্রীক্গণেরা তাহা করিবেন) ধাহার1.এত কাল, রিয়া ৃ  
ধারাবাহিক ক্রমে মানব নমাজের সুশৃঙ্খল রক্ষা] করিয়াছেন, তাহার॥ নদ রঃ 
নাদের ব্যক্তিগত মহত্ব রক্ষা জন্য, এরৎ তাহাদের সমাজিক কর্ড বা 

জন্য) প্ররূপ পস্থা। অবলম্বন করিতে কিছুমী সুষ্টিত হইবেন না. 1. 



জাতি. ৫৮৩ 
রস চে 

ধবাজক: সম্প্রদায় পুনর্গঠনের ৪ টিনা নিন ্াহ্মণগণকে 
বিজ্ঞানধর্শে প্রদান করে. আর সর্বপ্রকার বৈদেশিক আধিপত্য হইতে 
স্বদেশ উদ্ধার করিবার যে আশা তাহার! এতদিন ধরিয়া পোষণ করিয়াছেন, 
সেই আশা ফলবতী করিবার স্থযষোগও বিজ্ঞান ধন্মই তাহাদিগকে প্রদান 
করে, সে. স্ষোগ- আর কিছুতেই. দেয় না । ইংরাজ জাতির 'নিকট যথোপ- 
যুক্ত ভাবে আত্ম বেদন জানাইয়া, ইহারা বিন] রক্তপাতে, ইংরাজের প্রভৃত্ব 
হইতে আপনাদিগকে উন্মোঞন করিবেন ; ইংরেজের প্রভুত্ব যতই কেন মোহ 
কুহকে ঢাকা ঘের থাকুক না, মুসলমানের রাজত্ব অপেক্ষা! বাস্তবিকই 

অধিকতর 'অসভ্তোষের নিদানীভূত | * * *, বিজ্ঞানধন্ম ভারতে প্রতিষ্ঠান 
করার উদ্দেশ্যই এই যে, ব্রাঙ্গণগণের মধ্যে ধাহারা এ ম্তাবলম্বী হইবেন, 
তাহারা এতদ্বারা *ধসহজে যাজক জন্প্রদায়ের প্রকৃতি পরীবর্তন করিতে 
পারিবেন | 

বিজ্ঞান ধর্মের বলে ব্রাঙ্ষন জাতির পুনরুখানের কথা, _সহজেই মনে 

কর! যাইতে পারে, কোমছের নিজ প্রতিষ্ঠিত ধর্ে গাঢ় অন্ুরাগের পরিচয় 

মাত্র । কিন্তু বিষয়-বৈভব-বাসন1 পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ জাতি 

আবার পুর্ব গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, এ কঞ্ষাটিতে বড় আশা হয়, বড় 
আনন্দ হয়। কিন্ত যুরোপের সুদুর প্রাস্ত হইতে কঠোর বৈজ্ঞানিক কোমত 
ভারতের বিরুত ইতিহাস পাঠ করিয়া ষে কথাটি বুঝিতে পারিলেনু, ধাহা- 
দের কথ, তাহারা শাস্ত্রের বিধি নিষেধ সহস্র শানে স্পষ্ট দেখিরাও সেই কথ! 
বুঝিতে. পারেন .ন1, ইহাই অশ্চর্য্যের বিষয়ঃ ইহাই আক্ষেপের কথ। 1 যখন 

তোমার বিষয় বাসনা ছিপ না, সামান্যে সন্তঈ থাকিতে, শ্রদ্ধার দানে দিন যাপন 
করিতে, পরমার্থ চিন্তায় আনন্দ বোধ করিতে, তথন' তুমি উর্ধ হস্তে কেবল 

আশীর্বাদ, করিয়া সমগ্র সমাজের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছ, আর.আজি ভূমি 

বৈষয়িক -বৈতবের জন্য ব্যস্ত, কাজেই আজি তোমাকে দক্ষিণার জন্য 

দ্বারে দ্বারে জোড় হস্তে পরিভ্র ভ্রমণ করিতে হটক্যেহ! 1 জানিনা, কত দিলে 

তোমার চক্ষু উদ্দশীলিত হইবে! 

ব্রাহ্মণগণ এখন যদি জাতি স্থিতির' ভাবন| ন্ রাহা) বাতির রতি 

জন্য চেষ্টা, করেন, 'নিংস্বাথ রম জীবনের উচ্চ ব্রত অবলম্বন করেন, তাহ! 

হইলে, তাহারা" তাহাদের পূর্ব গৌরব লাভ করেন, এবং ভারতে-সত্য 
সত্যই নব্জীবন: হুয়। জানি না, ্রা্ধণের চু কবে বউদ্নীলিত হইবে 1 সন: 

করিয়া'আর কত দিন: চলিবে? 1. | | 



গান। 

. প্নাথ ! ভূ'লো ন! এ দাশীরে! 
এই অন্থরাগ ষেন, | 
থাকে চির দিন তরে। 
কুল মান লাজ ভয়, . 
ত্যজিয়াছি সমুদয়, 
সপেছি জন্মেরি মত 
মন প্রাণ তব করে। 

ভুমি বিনে অন্য আর, 
'কিধন আছে আমার, 
প্রাণে মরি ও বদন, 
তিলেক না হেরিলে পরে |” 

১ 

: গভীর নিশীথে, কি গভীত্র গীত 
গাইছে প্রকৃতি গভীর স্বরে ! 
অনস্ত রূপিণী, অনস্ত কণ্ঠেতে।_ 
দভুদলো না দাসীরে”গাইছ্েকাতরে 

 অনস্ত স্বরূপে, অন্ত কেতে-- 
“ভুলিও ন! নাথ”-__কিবা একতান 
গাইছে অশ্রাস্ত ঃ অনস্ত পুরিয়া_ 
“ভুলো না দাসীরে”-_উঠিছে গান। 

| 

“এই অন্থ্রাগ, চির দিন তরে, 

৮ সি 

পাকে ষেন তব ওহে প্রেমময়! 

«এই অনুরাগে স্যষ্টি প্রকৃতির, 
“এই অনুরাগে দাসী বেচে রয় । 

ৃ “এই অনুরাগে শোভিতেছে নিত্য 

“দাসীর গলাম্ন পুষ্প তারা,হার | 
 এএই প্রেম বহি জলিছে হৃদয় . 

. “উচ্ছ'সিছে বক্ষে প্রেম পারাবার 1 
% খ্রবি, শশী, তারা, ভূধর, সাগর, 
.. শজল স্থল কণা এই প্রেমময় 
“এই অনুরাগ নাহি থাকে যদি 
“মরিবে এদাসী, হইবে প্রলয়। 

ধ্ট| 

ও পনি কল, নাথ, তব এ দাসীর, . 
--এপুযুষে একি হয়েছে লয় 2 

কহিছে কাতরে-_ 

“নাহি তার, প্রভু, মান অভিমান, 
“ অশ্রাস্ত তোমার সেবায় রয় 
" উলঙ্গ প্রক্কতি, নাহি দ্বিধ! জ্ঞান; 
«নাহি লজ্জা, সদ! প্রতিব্রতা ময় | 

“যেই পথে বল, চলে সেই পথে, 
“যেই রূপে গড়, সেরূপ হয়|. 
“দিয়েছ অভয়, নাহি তার ভয়ঃ 

“অশনি বিছ্যুৎ খেলিছে বুকে; 
“কত সৌর রাজ্য, আগ্নেয় ভূর, 
“লইয় ছটেছে অনস্ত মুখে ।. 

৪1 

“তুমি বিনা আর, কি ধন তাহার 
“আছে ?তুমি এক দ্বিতীপ নাই । 
“মরি দাসী, যদি তিলেক তোমার 
“প্রেমময় মুখ দেখিতে না পাই |... 
“তব প্রেম মুখ তিলেক অন্তর, ... 
“হয় যদি নাথ! রবি, শশী, তার, 
“নিবিবে, ঢাকিবে আঁধারে প্রক্কৃতি ; 
“হইবে জগত নিয়তি হার। 
«গ্রহে উপগ্রহে খাত প্রতিদ্বাতে . 
“অঙ্গে অঙ্গে দাসী হুইয়! ক্ষত ; 
«ভৌতিক বিপ্লবে হয়ে আত্মঘাতী 
“হইবে প্রন্কৃতি রা পরিণত 1৮. 

গভীর নিশীথে, কি রর গীত 
গাইছে প্রকৃতি গভীর ধীরে $ 
অনস্ত বূপিণী অন ক্ষষ্ঠেতে 

ভুলে! না দানীরে . 
আমি ক্ষুদ্র নর, মাতা প্রক্কতির : 
অণু পরমাণু; এই মহা! গীত... 
গাই যেন নিত্য হৃদয় ভরিষা_ এ পু 
প্রন্কৃতির এই জীবন জঙ্গীত ॥. ২: 
প্রকৃতি রাধিকা, করিছে এ গীতে - 
কষ আরাধনা, ভাসি প্রেম নীরে ॥ ্  | 
প্রতি পরমাণু, অনস্ত গোপিনী_ 
গ্রাইতেছে--নাথ তুলা নাঘানীরে/*] 

চক 
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বৈশাখ ১২৯২ 1 ৯ম সংখা] । 

শ্ 

১ম ভাগ! 

ভারতীয় ও বৈদেশিক কুক্্ম-ভুত তত্ত। 
আমাদের আধ্যশীন্মে আছে “অজ্ঞান্নোপছি £ত চৈতন্যাদাকাশঠ, | 

আকাশাদাযুর্বারোরস্রি রগনেরাপঃ অপ্ত্যঃ পৃথিবী চোংপদ্যতে ।” প্রকৃতিতে 
উপহিিত পরমেখর হইতে প্রথমত কক্স আকাশ, ুগ্ষাকাশ হইতে সুষ্ম বায়ু, 

ক্স বাধু হইতে হৃঙ্্ তেজ, হুক্ম তেজ হইত ুপ্ম জল, সুক্ম জগ হইতে কৃক্ 
ক্ষিতি উৎপন্ন হইলি। “ইমানের সুগ্মভৃতানন তন্াত্রান্যপঞ্ষীকতানি: টু ।. 
চোচ্যন্তে। এতেভ্য ক্র শরীরানি, স্থল ভূতানিচ উৎপদ্যান্তে ।” এই অবস্থার 
৮৯৬ পঞ্চভূতকে হাক্মতৃত, মহাভূন্, পঞ্চতন্মানর ন্যোযমতে পরমাণ) : 
বং অপক্কীরুত (মস্থল__অব্যবহার্ধা), কহে।_-মানবের মনোবুদ্ধি ইন্িয়াদির ্ | 

ডা হুক্মুদেহ এ সকল হুক ভৌতিক উপাদানে রিরচিত। ॥ অপর ষেই .. 

সকল সঙ ভূত পক্ষীকৃত মেখাৎ পরস্পর টি (লিত ও সথলত্ব প্রাপ্ত) হই রি 

ব্যবহারোপযোগী স্থুলপঞ্চভূতরূপে ক্রমে পরিণত হয়. ষণ! ক্রম ।কারণত। রঃ 

মেকৈকস্যোপ যাক্তিবৈ 1 রখ আকাশাদি: নভূতগণ ত্র অপূর্ব অর্থাৎ, প্রথম ছ্ত, রঃ 
দ্বিতীয় ভূতের, দ্বিতীয় ভু তৃতীয় ভূতের, তৃতীয় ভূত চতুর্থ ত ভূতের, চতুর্থ ভুত... 
পঞণম ভূতের ক্রম কারণতী লীত করে। পর পর ভৃতগণ সথ স্ব অসাধারণ গুণের. 
অতিরিক্ত ক্রমে পুর্ব পু কারণীতূত ভূতের গুণ. প্রাপ্ত হয়। এই সকল .. 
্্ল ভূতই স্থল শরীরের উপাদান। এতাবন্মাত্র খষির উপ্বদেশ, ইহাতে 
কোন বাকাণড়গর নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যদি এই কয়েকটি তত্ব. 

বিজ্ঞাপন করিতেন,তাহা হইলে ্রদ্ধাতর বিহ্যতীয়-শক্তি)চৌতবক্কীকর্ষণ শি, 
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রাসাগ্মনিক ও তক, , মধ্যাকর্ষণ প্রভূ তির সঙ্কলন ব্যবকলন রক ব্হ গাড় | 

সহকারে বৃহৎ বৃহত গ্রন্থ লিগিত্া। ফেলিতেন । | 
ফলত সৃষ্টি, প্রলর, এবং ভূগর্ডহ অনি সন্ন্ধে ভারতীয় শান্তর যেন্নপ 

বিবরণ আছে, তাহ! বুঝিতে চেষ্টা করিলে, তাহার মপ্য হইতে বিজ্তর. ধু 

দিক বৈজ্ঞানিক তত্ব অবগচ হওয়া! যাইতে পারে । শান্সের সিদ্ধান্ত এই 
যে, এই স্থষ্টি অনাদি কামকর্ণণ ও অতৃষ্ট বাঁসস্বন্ধপিণী ্রচ্ধ শক্তিতে বিলীন 
ছিল। কেন না তাহাই মূল শক্তি। যাহা মূল শক্তি-তাহাই মূল কারণ। 

সেই শক্তি হইতে সুম্ম আকাশ, হুক্ম আকা:শর মধ্য হইতে হছক্ম বায়ু, ্ 
বায়ুর মধ্য হইতে কুঙ্্ম তেজ, শুম্ষম তেজের মধ্য হইতে সুস্ম জল, হুক্ষ্ম জলের 
মধ্য হইতে হুক্ম মৃত্তিকা উৎপন্ন হইল । . পূর্ব পূর্ব প্রত্যেক তত্বের মধ্যে 
পর পর সমুদায় তত্ব অবহ্ছিন্ন ছিল। এই হুক্মভূতগুলিকে তন্মাত্র কহে। 
তন্সাত্র সকল কেবল পঞ্চভূতের অনুমান সিদ্ধ হুল অবদব। তাহ! ইন্দ্রিয় 
গ্রাহ্থ নহে। স্থল চক্ষু বেদন ইন্ছ্রির গ্রাহা পদার্থ, চক্ষুর দর্শন শরক্কিটি' সেরূপ 

নহে । তাহা কেহ দেঙহিতে পান না। তশাপি তাহ। আছে, ইহা 

সকলেই মানে । স্ুতরাৎ তাহ! অন্নান নিদ্ধ হইল। পরমাণু অর্থাৎ তন্মাত্র 
সকল এঁদ্ধপ অনুমান-নসদ্ধ । জ্যোতি পদাটি স্থল হইলেই চক্ষুরিক্দ্রিগ্নের 

গ্রান্থ হয়, কিন্ত ০সেই স্থুল জ্যোতির বীজরূপিনী তৈ্ম- শঞ যাহা সর্ধ 

পদার্থে আগের ধাতুরূপে প্রবিষ্ট হইয়। আছে, যাহা দেখ! যার না, অথচ 

যাহা? উপযুক্ত আশ্রয্নন্ূপ ও উত্তর সাধকরূপ উপাধি-লাভ করিব! মাত্র ব্যক্ত 

হর, তাহাকে রূপ-তন্সাত্র বাঁতৈঞস পরমাণ, বলে। তাহার সে রূপ সুক্ 

সত্তা কেবল অনুমান: পিদ্ধ। প্রত্যেক জাতীর তন্মাত্র এই দ্ধপ অতি সঙ্গ 
তৃত পদার্থ । প্রক্কত প্রস্তাবে তত্দমূহ ভৌতিক শক্তির আদিম, বি 

আঅবরব। তাহাই জগছুৎপত্তির পক্ষে সুস্থ উ উপাদান ্ বরপ |: ...:... 
প্রাকৃতিক প্রলম্ষের অস্তে বখন প্রথম স্ষ্টি হয়, তখন এ সকল, উপাঙগনে | 

পীরের হুক্রদেহ বিরচিত হইয়া থাকে। এ দকল ওন্সাত্র-স্থি- করণোন্ুখী 
-ইশী শক্ষি স্বরূপিনী প্রক্কতিরই স্ক রণমাত্র । তৎসমূহ ক্বীবের অনাদি, ভোগ 

শক্তি ও.তদীয় উত্তর সাধকরূপ: ভে ভাগ পদার্ীয় শঞ্ষির ধর্ম বিশিষ্ট । জীবের 
ভোকুত্বশক্তি ও বাহা স্থির. ছে গাগদানের অক্ি_এ উভয় শজিই মূলে 

প্রক্কতিকূপিণী | হুক্ষ তঝের প্রকটন কালে মেই' ্রক্কতি অনাদি বীন্গান্ুদারে 

ভোক্ত মাত্রায় ও ভোগ্য মাত্রায় বিভক্ত হইয়া পঙডেন। উহার ম.ধ্য এক. 
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ভাগ জীবরূপ প্রার্থী ধর্মকে রচনা করে, অন্যভাঁগ সেই প্রর্থন পুরণার্ণ 

ভোগ্য পদার্থকে বিন্যাস করিয়া থাকে । রসতন্মাত্র রূপ শক্তি জীবের 

রসনেক্দ্রিয়কে রচনা করে, পক্ষান্তরে তাহাঁরই পদ্ধতীয মুর্তি স্বরূপ. জলীষ্ব 

পরমাণ এসেই বূসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য জলরূপে পরিণত হয়। 

সমন্তই তম্মাত্র শক্তির কাধ্য | সমস্ত ইন্জির গ্রাম এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্থ পদার্থ, 

তাহাদেরই রচনা । মন তাহাদের সন ই সান্বিক শক্তি হইতে উৎপন্ন 

হইয়া, কুর্মের অঙজ প্রত্যাক্গ ধারণের ন্যার এ সকল সুক্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গরপী 

ইন্দ্রিয় শক্তি সমুহকে আপনার মধ্যেই ধারণ করিধা রহিয়াছে। . যে সকল 

ইচ্ছ! সুত্রে মন স্বীর কুক দেহকে. পরিচালন করে, তাহ! প্রকৃতিরই সুস্্ম দেহ 

নির্ধাহুক শক্তি মাত্র। এই সমস্ত ব্যাপার. কেবল অন্থুমীন সিদ্ধ । মন, 
ইঞ্জিয় এবং ভোঁগ্য দ্রব্যের সুক্ম শ্তি_-এ সকল কিছুই ইন্দ্রয় গোচয় নহে। 

সম্প্রতি অনেকগুলি পাশ্চাত্য গ্রশ্থে আধ্য শাস্্রীর এ সকল প্রাচীন সিদ্ধা- 

সতের বিস্তর আভাস পাওয়া যাইতেছে। ইউরোপীস্র ও মার্কিণ পণ্ডিতগণ এ 

সমস্ত,সিদ্ধাস্ত ভারতীর শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন কি না, এ স্থলে 

আমরা সে বিচার করিব না। পক্ষার্ভরে তন্ধবারা ভারতীয্ব শাস্ত্রের প্রাচীন 
সমীচীনতা বিন্দুমাত্র আহত বা পুষ্ট হইয়াছে, এমনও মনে করা উচিত 

নহে। প্রাগুক্ত শাস্ত্রী হুন্ম সষ্টিতত্ব ও প্রলম্ম তত্বের সহিত থে সকল 

পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের এ্রক্য নোধ হইতেছেঃ আমরা বক্ষ্যমান নি পং- 

ক্তিতে তাহ] দেখাইক্া, স্থল জগতের নিবরণে প্রবৃত্ত হইব। 

আমরা ইতি পূর্ন জানিতাম যে, জর দেশে দর্শন-বিৎ কান্টের স্যর ৰ 
হঈতে ক্রমেই নানা সন্্রদারের ম'দ্য '্রচ্মসত্য, জগত, নিথ্যা এই ভারতীয় 

তব্বটি প্রচার হই পছিতেহে । নবেনিন্ বলেন যে, জর্মনীয় সমস্ত তত্ব- 
বাদীগণের মধ্যে ত্রীমত সংক্রমিত হইগাছ। জ্াগারা সকলেই এই মূল 
তব গ্রহণ করিয়াছেন যে, ভৌতিক: পদার্থ গ্রুব সত্য: ন্হে। বিসপ বর্কলি 

সম্ভবত: স্বীয় ধর্মী মতের মধ্যে উহা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ফাদার বস্. 

কোবিক্ গ্বণিততত্বে্। মধ্যেও প্র সিদ্ধান্তে, উপনীত হইয়াছেন । নবেনিস্ ূ ্ 

লেখেন যে ছুমগুলের, জীমাস্ত ভাগে ভারতবর্ষে তথাকার ধরমতত্বি, বি . পণ্ডিত 

সমাদ্ধে অভি প্রাচীন কাল হইতে ধর প্রকারের মত গ্রচলিত আছে । অধ্যা- 

পক ষ্ট্মার্টও কহিখ্রাছেন। যে, যে ব্যক্তি স্বীর জীবন কালের মধ্যে কোন অময়ে 
ন্রন্ম সত্য, জগত মিথ্যা” এই মতটি গ্রহণ করিতে না পারিক্াছে: সে দর্শন, 
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' শাক কোন ব্খপততি লা করিতে । প্রারে নাই উর কহেন, যেষাহারা 
'ব্রন্মমত্যন্জগ ২ মিথা? বলেন তাহাদের মতে বাহ্য জগ না স্মাছে, এমন 
নহে, কিন্ত তাহ ব্বয়ংসিঘ্ধ নহে । তাহা! রেবল ব্রঙ্গ শক্তির আরির্ভাব 
মাত্র।. এই মতটি বৈদাস্তিক মতের সহিত সম্পূর্ণ এক।. কিন্তু বেদাক্ের 
মূল তাৎপর্য এই যে এই সমষ্টি. গ্রতাহরূপে নিত্য । প্রবাহের মধ্যগত অয়ৎখ্য 
জীবের প্রাচীন কর্ম নিমিত্ত অসৃষ্ট, মারা রা অজ্ঞান ব্রহ্মশক্তির অন্তর্গত | 
সেই কর্ম জন্য অজ্ঞান, অদৃষ্ট, বা মার! বাসন বীজরূপী। তাহারই মধ্যে 
ভোখ-রুর্তত্ব ও (ভাগ্য পদাঞের আন্তভান।  জ্ কালে তাহা হইতে 
ভোগক্লারী মন ও ভাগ্য ০ঠোতিক-পদার্গ ওআরির্ভনত হয়। মনই 
ইন্জিয়গণের পর্ডক্েত্র । তাহা তণন অনাদি বন্ধন হত্রে জীব্ায্মাকে 
স্বাশ্রয় করে। লীরা্থা তাহাতে অধ্যস্ত হন. ..আর ভোগাঞ্চপ সৃষ্টি 

সেই উন্দ্রিয মনো বিশ্লি্.ভীরের সন্িধানে শ্বীর হে] ও প্রলোভন সৌনর্য্য 
৩৪ ভোগ শি প্রকাশ করে। অত এব মন.ও.ভৌতির পদার্থ উভক্পই সেই 
অজ্ঞান ও মারারূপিণী ব্রন্ধ “শির আব্র্ভাব মাত্র। তাহার! সত্য নহে। 
€কন না, তাহারা ব্রঙ্গ জানের উদয় মাত্র রক্তে আব্তূতি ভ্রয-সর্পের ন্যায় 

 তিরোপিত্, হইয়া যায় । এই পিদ্ধান্ত ভারতীর সমস্তজ্ঞানী খরিগণ প্রকাশ 
করিয়াছেন। বেদার্থ প্রতিগাদর পুরাণ শ্বান্ত্রে অর্থাৎ বেদাত্ত ও সাংখ্যের 
মিলন, ক্ষেত্রে) উহা, শোভা-প্রাইতেছে । 

_ সম্প্রতিকার কয়েক খানি পাচ্চাত্য গ্রচ্ছেও, রূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট নি | 
অঃয়াপরু, টিওল বলেন .যে,,ভৌতির পর্ার্থ মাই শক্তির বিকার শক্ি, 
হইতে বিজ্িন্ন করিয়া দেখিলে পদার্থ কিছুই নহে. টিগুল হয়ত এ 

 শক্তিটিকে সাংখ্যের “প্রধানের” ন্যায় অন্ধ শক্কি-কহেন। কিন্ত ব্রক্ষ বাদীর! 
উহ্বাকে ঈশ্বরের শক্তি কহিরা থাকেন । আগ , জ্যাকসন, ডেবীস কহেন যে. 
ভৌতিক পদ্দার্থ সমূহ অতি সুক্ষ আক্াশবৎ চিরছাযী ভৌতিক তত্বের, রিকাঁর র্ 
ম্াত্র। বিজ্ঞান শাস্ত্র গ্রতিপন্্র করিতেছে, যে,.ভৌতিক জগৎ কেবল ক্ষ: 
তত্র স্থল পরিলাম | উহা প্ররুত প্রস্তাবে অন্য কিছুই নহে। কিন্ত 
ধক পরি, অনন্ত শ্্মান পুরুষের মুত্তি মাত্র।  তুষি যাহা দেখ বা্পর্দ 
কর, তাহা কের. ছায়ামাত্র, বাহ আরতি মাতর। তোমার ইঞজিযগার 
নিকটে, তাহা, সত্য বটে, ডি: সে সত্য কি . উত্তর, সে. সত্য আগর. 
থা. ॥. .. ভিবিস আরো! কহেন, যে, এই ক্ষণে এ পৃথিবী, ও - গ্রহ: 



ভারতীয় ও বৈদেশিক সুষম ভুত-তদ্ ॥ ৫৮৯ | 
তারাঁগণ- যেরূপ কঠিন পৃষ্ঠ ইন্দ্রিয় গোঁচির গছ ল পদার্থ হইয়া, আছে, পূর্বের 
সেরপ ছিল না। বিজ্ঞান শান্সে প্রমাণ করিতেছে যে, অতি পুর্বে 
এই. সকল লোক্মগ্ডুল এ প্রকারে সুকুম্ষ্ষ” আবাশবৎ অরস্থায় ছিল, 
য়ে তাহাতে ইচ্ছির গ্রাহ্য গুণ সকল অভিব্যক্ত হয় নাই। তখন কোন 
আকৃতি ঝ1 দেহ প্রকাশ পায় নাই। (৫স সংস্ত সেই সুক্ষ আাশবৎ অর্থ] 
হঈতে ক্রমে তঘ্বনীভূত রূপে আবিভূত হইতেছে । “এই ভ্রন্ধাণ্ডের হুস্্তডম 
বিভাগে এক ভুহুক্্মা তস্তরতম গুকুতি বিরাজমান আছে । এই. ভূলোক 
ও ৬.হু তারাগণ সেই শক্তিরই স্থল ত্ণধির্ভীব। তাহাদের গতি-_পারক্রমও 
সেই শাক্তর কার্য । মহাত্মা ডেবিস স্পাইনোজার এই উদ্ভি উদ্ধৃত 
করিরছেল, যে একমাত্র ত্র্মই সদত্তব। আর সমুদ্ধায় পদার্থ. ভাহারই 
আবির্ভাব । তিনি আরো লেখেন যে ডাক্তার জুল অগ্নিকে শক্তিরই 
আবির্ভাব মাত্র বলিয়া গুমাণ করিয়াছেন । সংক্ষেপত ডেবিস কহেন ৫ 
ভোতিক পদার্থের ভৌতিকত্ব সম্পূর্ণন্ধপে উড্ভিয়া যাইতেছে । কেবলমাত্র 
ব্রহ্ম শা্ত অবশিষ্ট থাকিতেছে। এস্থলে আগ্মাদের এইমাত্র ব্যক্তব্য যে 
এসকল পাশ্চাত্য সিদ্ধাত্ত ভারতীয় শাস্ত্রে সিদ্ধান্তের তুল্য । ডেবিসের 
উক্ত যে আকাশবৎ চিরস্থারী হুক্স ভৌতিক-শক্তির উল্লেখ ইতি পূর্বের করা 
গিয়াছে, তাহা আমাদের-_“পঞ্চতন্মাত্র” এবং 'পরমাণত শ্ানীয়। 

ডেবিস, আরো! লেখেন, যে মানবদেহ কেবল একটা! আভ্যস্তরিক কারণের 
বিকার। আমাদের ভারতীয় শান্তর অঙ্সারে মনই সেই কারণ । মনের 
দেহ প্রকটন-শক্তি প্রসিদ্ধ আছে। যেমন স্প্রে, সেইন্ধপ জন্মে জন্মে 
পারে। বাষনাই হেতু, ঘটনা সকল ভোগ্য মাও। ডেক্স কহেন এই. 
জুগতের,ছুই উপাদান । উভন্বই নিত্য । বস্তত উভয়ে এক, কিন্তু নিত্য কাল 
ধরি] কাধ্য ও কারণ ক্ষেত্র সন্ধে পৃথক্ভাখে ছুই । উহার, একটি মন, 
অন্যটি ভোৌতিক পদার্থ। উভরে. যোগবদ্। উভয়ে মুলত একই: ্রদ্ষশক্তি 
মাত্র। কেবল তাথাদের আরিভাব দ্বিবধ।; মনও এ্রোরে অভৌতি», 
নছে, এবং ভৌতিক পদার্থও মুলত স্থল-নহে।- ভাৎপর্্য এগ ষে, উভয়ে 
এক মুল. শক্তির আবির্ভাব। ৷ শসেহ। মুত শক্তি, অদৃশ্য |. ডেবিসের একই 

কয়েকটি. কথায় আর্য. শাস্ত্রের অভিত্রান্ন প্রকাশ, পাইচেছে। কেন লা 
শান্তে কেন যে, অনাদি কাখ-কশ্খ বীজ স্বরূপিণী মায়া, যাহা! ঈশ্বরের 
স্ি.শক্তি, তাহা. হইতে অনাদি অভুষ্ট বীক্ব-ক্থজে- স্্রীবের নিমিত্তে মল, 
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| ইজজিয়াদি ভোগ-কর্তকধ এবং স্থ টিপ ভোগ্য বন্ত উউয়ই আবিভূর্ত হত 

এক মাত্র প্রশী শক্তিই ভোক্তুমাত্রারূপ মন ও ভোগ্যমাত্রারূপ ভৌতিক 
পদার্থের আবির্ভাব বীজ । স্থৃষ্ট কালে মন ও. ভোগ্য পৃথক্ পৃথক্। 

কিদ্ত মগাপ্রলয়ে তছভয়ই এক. এশী শক্তি। বাহারা পাশ্চাত্য প্রস্থ 

সবল পাঠ করিয়া থাকেন, তাহারা যন্দি একটু ধীর' হইয়া ভারত 
সেবিত পবিত্র বুদ্ধি যোগ পূর্বক কিঞিৎ শান্তর পাঠ করেন; তাহা হইলে 

কিছু দিনের মধ্যে তাহাদের নিশ্চত্ব বোধ হবে যে, পাশ্চাত্য দর্শন সকল 
খদেযোৎ তুল্যঃ কিন্ত শান, মধ্যাহ্ন মার্তগু সদৃশ । আমর! সুক্ষ তব স্বরূপ 

পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্র শক্তি যুক্ত মনের বিষর বলিলাম। আগামিতে এ পঞ্চ- 
তন্মাত্র নামক সুশ্্ম ভৌতিক পরমাণ গণ পক্কীক্কৃত বা সমবেত হইয়া! কিরূপে 

একদিকে ভীব দ্রেহ এবং অন্যদিকে ব্যবহারিক স্থ,ল জগৎ উৎপন্ন করে এবং 

সে স্গ্ধে ভারতের মতের সহিত পাশ্চাত্য মতের ক আছে (কিনা, 

তাহা বলিব | | 

শ্ীন্্রশেখর বস্তু, , 

খড়গপুর | 

ভারত ভ্রমণ 

_. জরবলপুর হটে ছয়, এষ্টেসন্ প:র “্নর্ণৎ পুর ৮ এই “স্থানের 

একটু ইতিছান সক বিবরণ 'ব€ লব । গত ১৮০০ বঙলরের মধ্যে এইস্থানটি চা' টি 

বিছ্ি নন জাতীর রাজার অ' ধকার ভুক্ত হইয়াছিল। প্রথমে ইহা খন্দ জাতীর 

রাজার অধিকারে ছিল, পারে সগর প্রদেশীর নহারাষটুগণ কর্তৃক অধিরূত 

হয়, তৎপর নাগপুরের ঢন্ষ্রা রাজা ইহা অধিকার করেন । এক্ষণে 'অবশাই 

ব্রিটিশ অধিকারে |. ১৮৯, সালে হার্ডিমান, সাহেব, নাগপুরের, কাজীর, 

ৃ নিকট হইতে! নর! সিংপুরের দুর্গ. ও নগর অধিকার, করিয়াছিলেন । - প্রাচীন, 

ছর্ণের, কিছু কিছু চি এখন, আছে। কর্ণেল ্লিম্যান সাহেব এইখানে 

বিয়া ঠগী দমন কার্ধ্য আরগত করেন। ঠগী দমন 'স্বন্থে একটি বড় 



ভারত, ভ্রমণ । না ক ৫৯৯, 

৭ গল আছে। শ্লিম্যান এইখানে আসিয়া বসিলেন, নানু! দিক্ - 
দেশান্তরে ঠগীর সন্ধানে চর পাঠাইলেন, নিজে, দিবারাত্র ঠগীর সন্ধানে 

বিব্রত, কিন্ত গীর সন্ধান ত পায় যায না; মাগ গেল, বর্ষ গেল, ঠগীদলের 

কেশাগ্রগ কেহ দেখিচ্ে পায় না, অশচ “মান্দেংরের” বনে হত্যাকাণ্ডের 

বিশ্রাম নাই ' মান্দেশ্বরের মত ভরঙ্কর স্থান তখন ভারতবর্ষে আর সেরার 

ছিল ন!। মানোশরের নাম শুলিলে দেশ দেশান্তরের লোকের হৃদয় কীপয়া 

উঠিত, সে নাম শুনিয়া গ্লিম্যান সাহেবের' ভৃদয়ও. প্রতিদিন কীপিয়া 

উঠিতেছে, তথ।পি ঠগী দলের কিছুমাত্র সহ্ধান হইতেছেনা । এমক কি 

91৮ বৎসর ধরিয়া নির্ভর হত্যাকাণ্ডের সংবদ পাইয়াও গ্লিম্যান ঠগীর 

কোন উদ্দেশ করিতে পারিতেহেন না। অবশেষে সন্ধান হইল, শুনিলে 
আশ্চর্ধ্য হইবেন, শ্লিম্যান সাহেবের বাদস্থানের চারি শত গজ মাত্র দূরে বসিয়! 

নির্বিক্বে এতকাল ধন্রিয়! হত্যাক্কাণ্ড করিতছে. ্ এই বার ধর! পড়িল; 

ঠগীর অদ্ভুত কৌশলও ধন্য এবং প্লিন্যানের অধ্যবপায়ও ধন্য। | 
ইহার কয়েকটি এষ্টেশন পরে “বাগড়া” নাষক এক্টেসনে পৌছিবার দেড় 

মাইল পূর্বে বড় টোয়া নদীর উপর “ম্যালতস্কছ ত্রিঞ্গঃ নানক একটা পুল 

আছে; ইহা পদ খিবার যোগ্য । পুল লন্বায় ১১৪৭ ফিট্ বাগড়া 

বনরাজি স্থশোতিত সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্য বিস্তর | আযাল্রেড্ পুলের উপর 

হইতে, দেড়-মাইল দূরে বড় টোয়া নদীর বাম ত্তীরে পুর্ন দোয়ারি একটি 
.প্রাচীন দুর্গ দৃষ্টিগোচর হুয়। উহ! ভীষণ ঠগী দলের একট প্রধান রগ 
ছিল। এই দুর্ণ হইতে একটি স্থড়ঙ্গ পথ নদীর তল দেশের নিষ়্ দিয়া অপর 

তীরে এক পর্বতের সহিত মিশিয়াছে । অনে,কর বিশ্বাস আজে, থে ইংলগ্ডে 

টেমপ, নদীর নিম দিয়া যেক্খপ উনেল আছ্ে, ভারতবর্ষে সেবূপ টনেল, লাই; 

বড় টোয়া নদীর টনেল ফেখিলে ভাহাদের সে বিশ্বাস অস্তর্থিত হবে 1 

অবশ্য ইহা টেমনের উনেল অপেক্ষা অনে ক.. নিকই। | ঠগীদল, যখন ছুর্স, 

রক্ষণে অসমর্থ হইত, তখন এই ড় দিয়া নদীর অন্য তীরে, পর্বের নিভৃত | 

স্থানে উঠিগ্বা পল্যায়ন করিত, কেহ সন্ধান, পাত না, ৮ এইস সহ ও. ঃ্ নু 
একবার দেখা'উচিত। রর ৃ 8 

_ বাগড়ার:এক, এর কর রা নি ক্রি শহোলেঙ্গা- 
বাদ"? এইখানে নর্শদা নদী ইরা রাসত্ব ও ভুপ্াশ রাজন্বকে ছুই ভাগে 

বিভক্ত করিয়! প্রধাহিত হইস্থাছে। ইটসারি .হইতে-ভূগাল রাজধানি ৫৭. 



৫৯২ টু $%  নবজীবন:| 

মাইল! এই: এষ্টেসন হইতে ভূপাল গার রেলওয়ে ॥ শীত খোল! হইবে) 
পথ প্রায়: প্রত্তত- হইয়াছে ।, 

ইহার গুটি ৫ এক্টেসন' পরে “হাদ৭।৯ ছার” ঃ ৮ .টিএট্টসন 
ছাড়াইয়] “খান্দোর।” এষ্টেসস। এ.এষ্টেসনে ধর্ম শীলা আছে, হিপ্দুরা 

অনায়াসে এই এষ্টেসনে থাকিতে পারেন | তরে শয্যাদি সঙ্গে করিয়া 
লনা যাইতে হয়). এই থখান্দোয়া এষ্টেসনে জি, আই,পি লাইন এবং 

রাজপুতানা ও মালোরা লাইন মিলিত হইয়াছে । ইন্দোর, চিতোর, 

উজ্জঞ্জিনী প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু' নগরীর শ্মশান .দৃশ্য দেখিয়। যান অশ্রু 
বর্ষণ করিতে চাহেন, তাহাকে এই খান্দোরার জি, আই, পি লাইন 
ত্যাগ করিয়া, রাজপুতানঠ ও মালোয়া লাইন দিক যাইতে হইবে। এ লাইন 

বরাবর আজীমর পধ্যন্ত গিষ্বাছে । প্রতি বৎসর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি 
মাসে থান্দোয়ার ভিতরেই একক্কানে “তুলাজি ভবানী” নামক এক প্রসিদ্ধ 

মেলা হইয়া থাকে । প্রদ্ধ ওঁকারমান্ধাতা শিব মন্দির এই স্থান হইতে 
৪০ মাইল দূরে । ও'কারমান্কাত! দেখি:ত যাতে হইলে, গোলকার এষ্টেউ 
রেলে “সানোরাদ” এষ্টেসনে নামতে হয়। নন্মদা নদধর মধ্যস্থলে এক. 

মাইল বিস্তুত-এক দ্বীপের উপর ও'কারমান্ধাতার মন্দির | দ্বীপের ছু পারে 
পর্বত অঙ্গে ওকারমান্ধাতার ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির নকল স্তরে স্তরে 
উহিস্জাছে, তাহার শোভা বড়ই সুন্দর। মন্ৰিরের কারুকাধ্য৪ দর্শন যোগ্য । 
এ অঞ্চলে ওকারমান্ধাতাকে মতি জাগ্রত দেব বলিয়া লোকের বিশ্বাস। 

প্রাচীন:কা'ল অমর লাভ ক্বার জন্য পর্বতোপরিস্থ মন্দর হঈতে নিয়ে | 

নশ্দা গর্ভে পতিত হইর৷ যোগীরা আত্মবিনাশ করিত । * পা 

.* সার রিভার্ড টেম্পন এই স্থান দেখির! খিরা কি বলির বলিয়াছেন, তাহা আমি উদ্ধ। চি 
৮৪ । 
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ভারত ভ্রমণ । 1 ৫৯ও 

এ্খীন্দোয়া” ও প্বারহান” নামক এষ্টেশনের মধ্যে এক স্থানে ধসিক়া 

বিখ্যাত “আশীর গড়” নামক দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায় । এই দুর্গ দেখিতে 
যাইতে হইলে, ণ্টাদ্নি' এষ্টেশনে নামিতে হয়'। টাদ্নি হইতে আশীর 

গড় প্রায় ছয় মাইল পথ হইবে । আঁশীর গড় ছুর্গে এক্ষণে কেবল মাত্র 
'রাঁজদ্রোহীর1” কারারুদ্ধ থাকে। প্রবাদ আছে ষে এই ছুর্গ ১৩৭* জাঝো 

জনৈক পরা ক্রাস্ত পশুপালক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । তাহার নাম “আশা 
আহির,”এবং তাহার নামেই এইট ছুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। ১৪০০ খুঃ অকে 

খান্দেশ প্রদেশীয় টরুকী রাজবংশের দ্বারান্থ এই দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল, 

এবং ১৬৭০ খৃঃ অন্দে আকৃবর বাঁদস| তীহাদিগের নিকট হইতে" কাঁড়িয়া! 

লয়েন। ১৭৬৭ খুঃ অন্দে এই ছুর্গ বাজিরাও পেশোয়ার হস্তে আইসে, এবং 
১৭৭৪ খৃঃ অবে ইহা সিন্ধিয়ার অধিকারভূক্ত হয় । ১৮০৩ খুঃ অবে জেনা- 

. রল ওয়েলেস্লি ইহা! অধিকার করেন, এবং দিন্ধিয়ার সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন 
হইলে তীহাঁকে ইহা প্রন্যর্পিত হর । কিন্তু পরিশেষে নাগপুরের রাজ্যচ্যুত 

রাজা জীপা সাহেবকে আশ্রর দেওয়া অপরাধে, ১৯১৯ সালে ইংগাঁজ গবর্ণমেপ্ট 

এই হুর্ণ প্রতিগ্রহণ করেন। এইখানে দেশীয় একটি প্রকাও কামান ছিল, 

এক্ষণে মে কামাঁন ইংলগ্ডের উলউইচ্ নগরের যুদ্ধান্ত্রের সংগ্রন্থ শালার 
রাখা হইয়াছে । আশীর গড় একটি পাহাডের উপর, প্রায় একশত একাশি 

বিঘা স্থান বিস্তুত, চতুর্দিক প্রাচীর বেষ্টিত; তক্ুশ্রেণী মধ্যস্থিত ছুইটি সরল 

পথ ব্যতীত প্রবেশের অন্য পথ নাই। আশীর গড় যে পর্ধতের উপর 

তাঁহার, নিয়ে গ্রাম আছে, তাহার সন্নিকটে দ্রাক্ষাফল বিস্তর জন্মে এবং 
সুলভ মূল্যে পাওয়। যায়। এই গ্রামে ডাক বাঙ্গালা আছে তথায় অবস্থিত 

করিবার , জুবিধা আছে, চাদ্নি এষ্টেশনে সরাই আছে, তথায় হিন্দুরা, সচ্ছল 

থাকিতে পারেন। ূ | 

ণ্টাদ্নির” এক এষ্টেশন, পরেই “বারহানপুর 1” হর এষ্টেশন রা 

৩ মাইল। খান্দেশ প্রদেশীয় প্রথম স্বাধীন রাজা “নাসির খা” ১৪৯৯ খু 

অন্ধে এই নগর ছ্াপন করেন। নাঁপির থা, টুরুকী বংশসভভূত। ছুই 
শত বৎসর পঠ্ে আক্বর বাদসা ই অধিকার করেন। ৯৭২০, শুই অন্দে 

“আসাফ, মিষ্ব, জাম্ উপ্ুলুক” এই অঞ্চল জয় (করিয়া অই স্থানে তীহান 

গ্রধান বাস শান মিরদি্টি করেন, এবং এইখানেই স্তাহার মৃত্যু হয়।: সু 

খৃঃ অন্দে ইহা পেশার, 'অধিকারভুক্ত হয় এব (গ খুহ অবে ততকর্তৃক 



€৯8 ্ . নবজীবন। 
-সিদ্ধিয়াকে প্রদত্ত হইয়াছিল । ১৮০৩ থুঃঅবে জেনারল. ওয়েলেস'লি ইছা! 
অধিকাঁর করেন এবং “স্থইজি আপ্রমগান” নামক সন্ধি কুত্রে এই নগর সিন্ধি- 
যাকে প্রত্যপ্পণ করা হইয়াছিল । পুনরায় ১৮৬০ থৃঙঅবে সিন্ধিয়া ইংরাজ গবর্ণ- 

মেন্টকে ইহা প্রত্তপণ করিয়াছিলেন । ১৬১৪ থুঃঅবন্দে ইংলপ্ডের অধিপতি 

প্রথম জেমসের নিকট হইতে সর. টমাস রে! নামক যে রাজদূত মোগল 
সম্রাটের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমে জাঁহালীর বাদসাছের পুত্ত 

পুরীয়রের সঙ্গে এইখানে সাক্ষাত করেন। পরবেজ পুরীয়র তখন এই অঞ্চলের 
রাজ প্রতিনিধি হইয়া এই .বারহ্ণীনপুরে থাকিতেন। বারহানপুরের জলের 

কলের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর । ইহ? নিন্মীণে বিস্তর বুদ্ধি ও কৌশল প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। বারহানপুরে ছইটি স্থন্দর মসজিদ আছে, উহাদের চড়া রেল 
হইতে দেখিতে পাওয় যায় । এই নগর প্রায় দেড় মাইল ফোয়ার এবং 
ইহাতে প্রায় ৩৪০০* "হাজার লোক বাপ করে। পাদ.সা কিল্লার মধ্যে 
মোগল রমণীদ্দিগের একটি ক্গানাগার এখনও রক্ষিত হইয়াছে। উহা! 
দেখিবার উপযুক্ত । ন্নানাগ্গীরাট তাণ্তি নদীর উপরেই, সেই জন্য উহা বড় 
মনোরম্য স্থান। বাঁরহানপুরে কিংখাব ও রেশমি কাপড় অতি উত্তম প্রস্তত 

হয়। রেলওয়ে ্টেসনের অতি অন্ন দূরেই লালবাগ নামে প্রমোদোদ্যান 
আছে । জানুয়ারি, এপ্রেলঃ আগষ্ট ও. অক্টোবর মাসে এখানে প্রতি বৎসর 

গ্রসিন্ধ মেল1 হইয়া থাকে । বারহানপুরে হিন্দুর থাকিবার জন্য ধন্মশাল। আছে। 

« বারহানপুর” হইতে ৫টি এষ্টেশন অতিক্রম করিয়া “ভসোয়াল” 

এষ্টেশন । জি, আই, পি, লাইন এবং নাগপুর লাইন এই . এষ্টেশটন 
মিশিয়াছে। এই এষ্টেশন হইতে 'নাগপুর যাইতে হয়। এই স্থানে : 
গ্রবর্ণমেণ্টের ও রেলের প্রধান প্রধান আফিস এবং তৎ্সংক্রাস্ত, বিষ্তর 

ইংরাজ ও ভদ্রলোক বাম .করেন। ভসোয়ালের কিয়দ্দর পরেই রেলের 
একটি প্রকাণ্ড পুল আছেঃ উহা! দীর্ে প্রায় ২৫৫৬ ফিট্, খিলান ২৮টি), 

পুলটি দেখিবার যোগ্য |. জি, শি & লাইনে এত বড় পুল বোধ হর ৬ 
জর নাই। ্ 

ইহার কিয়া, র পরেই "আল গগন” এষ্টেশন, সি এ অঞ্চলের না ্ 

একটি প্রধান ব্যবসার স্থান, খান্দেশ প্রদেশীয় যা! কিছু উৎপন্ন হয়, এইস্থানে, রর 
বিক্রয়ার্থ আইসে । এষ্টেশন হইতে ছুই মাইল অন্তরে “হৎস বক কারগধানি 

ঝলপক্ষিভিরলন্বত” মাকুণ নামক একটি সুন্দর হুদ আছে, উহ? দেখিবার" ্ ঃ 
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উপযুক্ত স্থান । নির্শল সলিল! গীর্ণ নদী এই স্থানের পশ্চিম পার্থ দিয়া 
কল কল রবে প্রবাহিত ছুইতেছে। এই স্থানে কয়েকখানি তুলার, বিখ্যার্ত 
কারখানা আছে । এনগরের একটু বিশেষ নৃতনত্ব *এই যে, এখানে ওজন 

দরে কাপড় বিক্রীত হইয়া থাকে । জলগেওনে ধর্দমশাল। আছে । 

ইহার এক এষ্টেশন পরেই মাসোয়াদ। মাসোয়াদ হইতে ৪* মাইল, 
দুরে “ধরমগেওন” গ্রাম অতিক্রম করিয়! “অনবেদকো+, নামক একটি উৎস 
দেখিতে পাওয়া যায়। একটি প্রাচীন দেবমদ্দিরের পাদদেশ হইর্ডে 
সীতাকৃণ্ডের ন্যায় উ্ণজল এই উত্স হইতে অবিশ্রাস্ত উিত হইতেছে, 
ইহাও একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য । | 

মাসোয়াদ অতিক্রম করিয়া এক এষ্টেশস পরে পাঁকোড়া নামক এষ্টেসন। 
প্রসিদ্ধ'অজান্ত।্গিরিগহবর দেখিতে যাইতে হইলে,এই এষ্টেশন হইতে যাইতে 
হয়। এট্টরেশন হইতে অজাস্ত1 গিরিগহ্বর ৩৪ মাইল অজাত্তা গভ্বরের 
নিকটস্থ স্থানের নাম “ফর্দাপুর” |. পাকোড়া হইতে, প্রত্যুষে বর্হিগত 
হইলে ফর্দাপুরে দায়ংকালে উপস্থিত হওয়! যায়। "্পাকোড়ার মাম্লুতদার 
দের সহিত পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করিলে গোরর গাড়ী ও অন্য কোন যানের 
অস্থুবিধা থাকে না। ফর্দাপুরে ডাক্বাঙ্গালা আছে, কিন্ত এ ডাকবাঙ্গালায় : 
আহারীয় ভ্ব্য, কি শষ্যা, কি ভৃত্য নাই; এসকল সঙ্গে করিয়৷ লইয়া গেলে 
ডাক্বাঙ্গালায় থাকিবার অস্ুবিধ! হয় না ।. অন্গান্তা-গহ্বর দেখাইবাঁর 
জন্য ও তাহার প্রাচীন বিবরণ শুনাইবার জন্য পথ প্রদর্শক ফর্দণাপুরে 
র্বদাই পাওয়া যায় । অজাস্ত গহ্বরের দেয়ালে অতি আশ্চর্য্য চিত্রকাধ্য : 
আছে। সাহেবের! বন্যত্ধে ও অর্থব্যয়ে এই সকল চিত্রের প্রতিচিত্র তুলাইয়াঁ 
বলাতে লইফু! গিয়া ক্রিষ্ট্যাল প্যালেসের একস্থানে রাখাইক্কাছিলেন, কিন্ত 

মগুলি অগ্রিদাহে নষ্ট হইন্স] গিয়াছে । এক্ষণে উহার, একথানি প্রতিচিত্র 
পাউথ কেনসিপ্টন নামক স্থানে ভারতচিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। 
প্রবাদ আছে, অজাস্তা গ্বর বৌদ্ধদিগ্ের "কীর্তি । গহ্বর সর্ববশুদ্ধ ২৯টি 
এই সবল গহ্বর নির্মীণে শিল্প ও কৌশল, এত প্রদর্শিত হইয়াছে যে কেহ. ৰ 

কহ বলেন যে ভারতবর্ষে অন্যকোন গিরিগছায় এরূপ চিত্র নাই । চিত্রকাধধ্য” রি 
কবল মাত্র ১,২,৩, ৯) ১৪ ১১৯ ১১৬, ১৭ ১১৯ এবং ইৎ নর. হরে: আছে: রি 

টারতে যখন বৌদ্ধধর্ম রাজবংশ ছিল,তখনকার ভারতবাসীর, সামাজিক দীন 
ও ধর্মুগত জীবনের আদর্শ প্রতিকৃতি এই সকল গহ্বর অঙ্গে খোদিত আছে।... 
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পাকোড়া, হইতে ৪টি এষ্টেশন পরে “চল্লিশগেওন? । এই এষ্টে- | 

শন হইতে প্রায় ৫৮ মাইল দুরে প্রাচীন সুলতানপুর নগরীর ভগ্তারশেষ 

আছে, উহা! দেখিবার, উপযুক্ত। তাহার কিঞ্চিৎ দুরে একটি কোয়া 
আছে, সেটির নিম্মীণ কৌশল অতি সুন্দর। চল্লিশগেওন হইতে প্রায় ৪৮ 

ম্বাইল যাইয়া “পিম্পালনার” নামক স্থানে স্বাভাবিক দৃশ্য বড় সুন্দর । 

পিম্পালনার গ্রামে “বাল.সানী” দেবমন্দির একটি উৎকৃষ্ট দশ্য । তত্তিন: 

কয়েকটি গিরিগুহা! আছে, তন্মধ্যে “ভামার গুহা” সব্বোৎকৃষ্ট। ভামারগুহা 
চল্িশগেওন এষ্টেসন হইতে প্রায় ৬৯ মাইল। 

চল্লিশগেওন হইতে গুটিতিন এষ্টেশন পরে নন্দগে গন । বোম্ধীই যাইবার 

সময় স্প্রসিদ্ধ “ইলোরাগুহ1” দর্শন করিয়া যাওয়! সকলেরি উচিত, এবং 

জেই ইলোরা গুহা দেখিতে যাইতে হইলে এই নন্দগেগুন এষ্টেশনে নামিতে 

হয়। ইলোর! দেখিতে যাইবার অন্য পথও অছে, মান্রাঙ্গ লাইনে “ধোন 

অথবা! “অমদ নগর” এষ্টেশনে নামিয়াও ইলোরা দেখিতে যাওয়া ষায়। 

কিন্তু বাহার! ব্গদেশ হইতে বোদ্বাই যাইবেন, তাহাদের পক্ষে নন্দগেওনে 
নামিয়া ইলোরা দেখাই যুক্তি দিদ্ধ। ইলোর। গুহা বর্ধাবসানেই' দেখিতে 

যাওয়া, উচিত । এই সময় পর্বতমাল। শ্যামলবর্ণে রঞ্জিত হয়, চতুর্দিক 
হুইতে পূর্ণতোয়া নির্ঝরের ঝরঝর শবে দিগন্ত পরিপুরিত হুইয়া উঠে; 
বর্ষধাবসানে এইস্থানের দৃশ্য বড়ই মনোরম | নন্দগেওনের প্রায় 

৫৬ মইল. দূরে আরাঙ্গাবাদ, নন্দগ্রেগুন হইতে আরাঙ্গাবাদ ঘাইবার 
সুন্দর পথ আছে, এবং ভাকের টাঙ্গা প্রতিদিন রাত্রি ৩টার সময় নন্দগেওন 

হইতে ছাড়িয়। ৯ঘণ্টায় আরাঙ্গাবাদ পৌছায় । এই আবরাঙ্গাবাদের রাত 

হইতে একটি শাখা পথ বাহির হইয়া ইলোর। গুহায় প্িয়ছে। নন্দগেওন 

হইতে ইলোরা প্রান 3৪ মাইল পথ। যাহারা আরাঙগাবাদের ডাক টাঙ্গার 

উঠিয়া ইলোর। দেখিতে যাঁইবেন, ভাহাদের পথে একস্থানে. নামিয়া অন্য 

 শকটাদির বনৌবন্ত করিয়া লইতে হয়, .কারণ আরাঙ্গবাদের ডাকটানা 

ইলোরার পথে যায় না । ইলোরা দেখিতে যাইতে হইলে ননগ্েওন 
ক্টেশনে. নামিয়! *ভাক . কণ্টাক্টরদ্িগের সহিত বন্দোবস্ত করিছে। 

বরাবর ইলোরা পর্য্যন্ত যাইবার টাঙ্গা পাওয়া যায়। নন্দগেওনে, ধশালা। 

আছে। ইলোরাকে ও অঞ্চলের লোকেরা “ভেরুল” কছে। * “ভেরুল” 

বলিয়া একটি স্থান ইলোরার নিকটেই আছে । . ভেক্ষল হইতে ইলোরার 
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গুহা এক মাইল দূরে এবং ইলোরা হইতে .আর এক মাইল যাঈলে 
«“রোজ1 নামক এক দর্শনোপযোগী স্থানে যাওয়া যায় ।, এই রোজ নামক 

স্থানে আরঙ্গজীব, আলম গীর, ও অন্যান্য বিখ্যাত মুসলমানদ্বিগের অতি সুন্দর 

স্থন্দর কবর আছে। রোজার গোরস্থান সংশ্লিষ্ট একটি অস্্ালিক লইয়া 

আরাঙ্কাবাদের. সাহেবের! দর্শক্দিগের বাসস্থানের উপযোগী করিয়। 

রাখিয়াছেন। এই অট্রালিকাঁয় থাকিতে হইলে এক সপ্তাহ পুর্বে আরাস্থা- 

বাদের “মেল সেক্রেটারির” নিকট আবেদন করিতে হয় । 
ধাহারা সাধনার স্থান দেখিবার প্রয়াসী তাহারা একবার ইলোর! দর্শন 

করিয়| আস্মন ৷ এই স্থানে দেড় মাইল ধরিয়। পরে পরে প্রায় ৪০টি গুহ! 

আছে। ফাগুসন সাহেব তীহার “ভারতবর্ষের পর্ধত খোদিত মন্দির 

নামক গ্রন্থে, বলিয়াছেন যে, ইলোর1 গুহা! সকল দেখিতে হইলে প্রথমে 

দক্ষিণ গ্রস্ত “ধারওয়ারা” হইতে আরম্ত করম উচিত, কারণ এই দিকেই 

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গুহা গুলি আছে । এই অংশে যে কয়টি গুহ! আছে 

তন্মধ্যে বিশ্বকর্মা” গহ্বরটি আধুনিক। এ গহ্বরগুলি বৌদ্ধদিগের কীর্ডি 
বলিয়া সকলেই অনুমান করেন । ইহার পরের গুহাগুলি ব্রাঙ্মণদিগের কীর্তি | 

এই ব্রাঙ্গণদিগের গুহার মধ্যে “কৈলাস” বা “রংমহল” এবং “ধামারলীনা” 

নামক গহ্বরগুলি অতি আশ্চর্য্য! তাহার পরেই জৈনর্দিগের কীর্তি । 

জৈন গহ্বরগুলির মধ্যে, “জগন্নাথ দেব” ও “ইন্ত্রসভা” প্রভৃতির চিত্র খোঁছিত 

আছে। এই অংশ উত্তর প্রান্ত। অতএব ইলোরা গিরিগুহাগুলি তিনটি 
প্রধান প্রধান ধর্ধের প্রতিষ্ঠা স্থান। এ স্থানকে ত্রিনীতি ক্ষেত্র বলিতে পার । 

ভাক্ত ৷ 
দ্বিতীয় কথা | 

ঈশ্বরে ভক্তি। উপক্রমণিকা। 1 

শিষ্য আজ, ঈবে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি। ূ 
যাহা কিছু. তুমি আমার নিকট, গুনিয়াছ,, আর. যাহা কিছু 

শুলিবে, তাহাই, ঈশ্বর ভক্তি বত্ন্ীকব উপদেশ; কেবল বলিবার এবং বুঝি- 
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বার গোল আছে। “ভক্তি” কথাটি! হিন্দু ধর্মে বড় গুরুতর অর্থ বাচক, 
এবং হিন্দু ধর্মে ইহা বড় প্রসিদ্ধ | ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবেত্তারা ইহ! নানা 
প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এবং থৃষ্টাদি আর্ষ্যেতর ধর্মবেভারাও ভক্তিবাদী। 
সকলের উক্তির সং্লেয়্ এবং অত্যুপ্নত ভক্তদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ দ্বার, 
আমি ভক্তির ঘষে ম্বরপ স্থির করিয়াছি, তাহা আমি এক কথাত্ন বলিতেছি, 
মনোষোগ পূর্বক শ্রবণ কর, এবং যত্ব পূর্বক স্মরণ রাখিও। নহিলে 
আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে । 0 

শিষ্য । আজ্ঞা করুন | ৮ | 

গুরু? যখন মনুষ্যের সকল রুত্তিগুলিই উশ্বরমূখী 

বা ঈশ্বরানুবন্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি | 
শিষ্য। বুঝিলাম না। . 

গুরু। অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্ব়াছিসন্ধান « করে, কার্ধ্য 
কারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিন্তরপ্তিনী বৃত্বিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দ- 
খর্যই উপভোগ করে, এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য সাধনে বা. 
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলি। যাহার 
জ্ঞান ঈশ্বরে), কর্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই 
ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে । অথবা-ঈশ্বর সম্বন্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত ক্ফ্তি 
ও পরিণতি হইয়াছে । | 

শিষ্য । একথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপনি এ র্ঘযসত 

ভক্তি অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বলিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছেন, 

কিন্ত এখন সকল বৃত্তির সমষ্টিকে ভক্তি বলিতেছেন । 
গুরূ। তাহা নহে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাৎপর্য 

এই যে, ষখন সকল বৃত্তিগুলিই এই এক ভক্তি বৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই 
ভক্তির উপযুক্ত স্কর্তি হইল। এই কথার দ্বারা, বৃত্তি মধ্যে ভক্তির ষে 

শ্রেষ্ঠত্বের কথ! বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। ভক্তি ঈশ্বরার্পিতা 
হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলি উহার অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে, . 
ইহাই আমার কথার স্থল তাৎপর্য । ৷ এমন তাৎপর্য নখে, যে সচল তির ্ 

সম্টি ভক্তি । | স্ 
শিষ্য। কিন্তু তাহ! নবী সামজদ্য, কোথা গ্রেল ? মা বনি ১২7 

ছেন যে সকল রৃত্বিগুলির সমুচিত স্ক্তিই মনুষ্যত্ব । জেই. সমুচিত ক্ষর্তির : 
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এই রি করিয়াছেন, যে কোন বৃত্তির সমধিক স্ফ,ত্ির দ্বারা অন বৃত্তির 

সমুচিত স্ফ,ত্তি র অবরোধ না হর। কিন্তু সকল বৃতিই যদি এই এক ভক্তি 

বৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই যদি অন্য বৃতিগুপিকে, শাসিত করিতে লাগিল, 
তবে পরস্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রহিল? 

গুরু । ভক্তির অনুবন্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম ক্ষ মি বিদ্ব করে না । 

মনুষ্যের বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা 

ঈম্বরই মহত । যে বৃত্তির যত সম্প্রসারুণ হউক না কেন, ঈশ্বরানবর্তী 
হইলে সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য, 
-অনস্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অন্ত ধর্ম, অনস্তসৌন্দর্য্য, অনস্তশক্তি, অনস্তই 
যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,_তাহার আবার অবরোধ কোথার ? ভক্তি শা'সতাব গাই 

সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য । *.. 
শিষ্য। তবে আপনি যে মনুষ্যত্ব-তত্ব এবং অন্থশীলন-ধন্ম আমাকে 

শিখাইতেছেন, তাহার স্থ,ল তাণ্পধ্য কি এই; যে ঈশ্বরে ভক্কিই পূর্ণ 
মনুষ্যত্ব, এবৎ অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্যই--সেই ঈশ্বরে ভক্তি ? 

গুরু । অনুশীলন-ধঙ্ষ্ের মে এই কথা আছে বন্টে, যে সকল বৃত্তির 

ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মন্ষ্যত্ব নাই । ইহাই প্রক্কত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত 
নিফাম ধন্শ । ইহাই স্থায়ী স্ুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহাঁরই 

লক্ষণ “ভক্তি, প্রীতি, শান্তি” ইহাহী ধর্ম। ইহা! ভিন্ন ধর্মান্তর নাই। 

আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিন্ত তুমি এমন মনে করিও ন1, যে এই কথা 
বুঝিলেই তুমি অনুশীলন ধর্ম বুঝিলে | 

শিষ্য। আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহ! আমি স্বয়ং টির 
করিতেছি'। অনুশীলন ধর্মে এই তব্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহ এখনও 

বুঝিতে পারি নাই । আপনি. বৃত্তি যে ভাবে বুঝাই়াছেন, তাহাতে শারী- 
রিক বল, অর্থাৎ মাং সপেশীর বল একটা, 78০21 না] হউক, একটা বৃত্তি 
বটে। অঙ্গুশীলন ধর্থের বিধানাহ্ুসারে, ইহার সমচিত অন্থশীলন চাই | 

মনে করন রোগ, 'দারিজ্র বা! আলস্য বা. তাদৃশ." অন্য কোন, কারণে 

কোন ব্যক্তির এই বৃত্তির ০৪ কি হর নাই |. তাহার রকি ঈশ্বর তি . 
ঘটিতে পারে না? : 2২4 ্ 

গুরু । আমি বলিয়্াছি তে যে, য়ে. আমবস্থাক: অন্ধ পে ] নকল, নি আই 
ঈশ্বরানুবত্রাঁ হয়, তাহাই ভক্তি।. পব্যস্ির শারীরিক বল বেশী থাক; অল 
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থাক, যতটুকু আছে, তাহ যদি ঈশ্বরাকুব্তাঁ হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরাহ্ছমত ক্ষাধ্যে 

প্রযুক্ত হয়-_আর অন্য বৃত্তিগুলিও সেইরূপ হয়, তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি 

হইয়াছে । তবে অনুশীলনের অভাবে, প্র ভক্তির কার্ধ্য-কারিতার, সেই 

পরিমাণে ত্রুটি ঘাটিবে। একজন দস্গ্য একজন ভাল মামুষকে পীড়িত 

করিতেছে । মনে কর, ছুই ব্যক্তি তাহা! দেখিল। মনে কর; ছুই জনেই 

ঈশ্বরে তক্তিযুক্ত, কিন্তু এজজন বলবান, অপর দুর্বল । যে বলবান, সে ভাল 

মানুষকে দস্যু হস্ত হইতে মুক্ত ঝরিল, কিন্ত যে দুর্বল, সে চেষ্টা করিয়াঁও, 

পারিল না। এই পরিমাণে, বৃত্তি বিশেষের অনুশীলনের অভাবে, দুর্বল 

ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্পূর্ণতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির ক্রুটি বল যায় 

না । বৃত্তি সকলের সমুচিত স্্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই; এবং সেই 

বৃত্তিগুলি ভক্তির অনুগামী না হইলেও মনুষ্যত্ব নাই। উভয়ের সমা 

বেশেই সম্পূর্ণ মন্ষ্যত্ব। ইহাতে বুন্তিগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ 

ভক্তির প্রাধান্য বার থাঁকিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, যে বৃত্তিগুলির 

ঈশ্বর সমর্পণ, এই কথা কুঝিলেই মনুষ্যত্ব বুঝিলে নাঁ। তাহার স্গ এটুকু 

বুঝা চাই । 
| | 

শিষ্য। এখন আরও আপত্তি আছে । যে উপদেশ অনুসারে কার্য্য 

হইতে পারে না, তাহা উপদেশক্ট নহে । সকল বুন্তিগুলিই কি জশ্বরগামী 

করা যায়? (ক্রোধ একটা! বৃত্তি, কোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায়? | 

গুরু । জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার কি ম্মরণ হয়? 

ক্রোৌধং প্রভো সংহরসংহরেতি, 

যাবৎ গিরঃ থে মরুতাৎ চরস্তি | | 

তাঁবৎ স বন্ছির্ভবনেত্রজন্মা 6 

.... ভন্মীবশেয়ং মদনঞ্চকার ॥ | 

এই ক্রোধ, মহা! পবিত্র ক্রোধ__কেননা যোগভঙ্গকারী কুপ্রব্বত্তি ইহার 

দ্বারা বিনষ্ট হইল। ইহা! ্বয্ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচবৃত্তি যে 

 ব্যাসদেবে ঈশ্বরান্বর্ভী হইয়াছিল, তাহার. এক অতি চমৎকার উদাহরণ - 

মহাভারতে আছে । কিন্ত তুমি উনবিংশ শতাবীর মান্ুষ। ক্লামি তোমাকে 

: তাহা বুঝাইতে পারিব না। বা, 

-.. শিষ্য । আরও আপত্তি আছে 1 952 

গুরু । থাকাই সম্ভব। প্যখন্ মন্ষ্যের সকল বৃত্তি গুলিই ঈশ্বর-মুখী , 

বাঈশবরানুবর্ভাঁ হয়, সেই অবস্থাই-ভক্তি।” এ কথাটা এত. গুরুতর, ইহাঁর 
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ভিতর এমন সকল-গুকতর "তত্ব নিহিত আছে, যে ইহ1 তুমি যে, একবার 
শুনিরাই বুঝিতে পারিবে, এখন সম্ভাবন। কিছুমাত্র নাই। অনেক সন্দেহ 
উপস্থিত হুঈবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, জনেক ছিদ্র দেখিবে, হয় ত 
পরিশেষে ইহাকে অর্থ শুন্য প্রলাপ বোধ হইবে । কিন্ত তাহ! হইলেও, 

সহসা নিরাশ হইও না। দ্রিন দিন, মাস মাস, বৎসর বত্সর, এই তত্বের 

চিন্তা করিও। কাধ্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। 
ইন্মন-পুষ্ট অগ্ভির ন্যা, ইহ! ক্রমশ তোমার চক্ষে পরিস্ফ ট হইতে থাকিবে। 

ন্দি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল, বিবেচনা করিবে। 
মনুষ্যের শিক্ষণীয্, এমন গুরুতর তন্ত্র শর নাই। একজন মন্কুষ্যের অমস্ত 
জীবন সখ শিক্ষায় নিযুক্ত করিরা, সে যদি শেষে এই তন্বে আসিয়া! উপস্থিত 

হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক ভানিবে । 

শিষ্য! যাহ] এপ দুষ্প্রাপ্য, তাহা আপনিই বা কোথায় পাইলেন ? 
গুরু । অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদ্দিত হইত, 

“এ জীবন লইর1 কি করিব ?” “লইয়া কি করিত্তে হয়?”সমস্ত জীবন ইহারই 
উত্তর রখ জিম্বাছি । উত্তর শখ জিতে ঁ জিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে । অনেক 

প্রকার লোক-প্রচলিত, উত্তর পাইয়া, তাহার সত্যাঁসত্য নিবূপণ জন্য অনেক 

তোগ ভূগিকাছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি । যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখি- 
রাছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপ্কণন করিয়াছি, এবং কাধ্যক্ষেত্রে মিলিত 

হইয়াছি । সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য 
অধ্যয়ন করিয়াছি । জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া 
পরিশ্রম করিয়াডি | এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এই টুকু 

শিখিয়াছি--যে সকল বৃত্তির ঈশ্বরান্ুবন্তিতাই ভক্তি, এবং দেই ভক্তি ব্যতীত 

মন্ুষাত্ব নাই । “জীবন লঈা কি করিব ?” এ গ্রশ্মের. এই উত্তর পাইয়াছি। 

ইহাই ষথার্থ উত্তর, আর.সকল উত্তর অযথার্থ । লোকের. সমস্ত জীবনের পর্বি- 

শ্রমের এই শেষ ফল এই একবাত্র সুফল । তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, 

আমি এ তত্ব কোথায় পাইলাম? সমস্ত জীবন, ধরিস্া, আমার প্রশ্নের: 

উত্তর খঁ জিয়া এ দিনে পাউফ়ানছি। তুমি এ একদিনে ইহার, কি বুঝিবে ? 
শি্য।. আপনার কথাতে আমি ইহাই, বুঝিতেছি, যে, ভক্তির, বাগ, 

সম্বন্ধে. আমাকে যে উপদেশ মিজেন' ইহা ও আপনার, নিজের ২ মত।! | জি | 
খবিরা « এ তব অনবগত ত ছিলেন, ডি 2 
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'.. খুক্। মুর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুত্র ব্যক্তির এমন 'কিশক্তি থাকিবার 
সস্ভাবনা, যে যাহা আধ্য খধিগণ জানিতেন না--আমি তাহ? আবিষ্কৃত 
করিতে পারি। আমি যাহা বলিতে ছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই ষে, 

সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া, তাহাদিগের শিক্ষার মন্ম গ্রহণ করিয়াছি । তবে, 
আম্লি ষে ভাষায়' তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, সে কথায়, তাহারা 
ভক্তিতত্ব বুঝান নাই। তোর উনবিংশ শতাবীর লোক--উনবিংশ 
শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদ্দিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ- হইতেছে 
বটে, কিন্ত সত্য নিত্য । ভক্তি শাগিল্যের সময়ে যাহা ছিল, তাহাই 

আছে, ভক্তির যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা আধ্য খষিদিগের উপদেশ মধ্যে 

প্রাপ্তব্য। তবে যেমন সমুদ্রনিহিত রদ্বের ষথার্থ ন্বরূপ, ডুব দিয়! ন! 

দেখিলে পাওয়া যায় না, তেমনি অগ্যাধ সমুদ্র হিন্দু শাস্ত্রের ভিতরে ভব 
ন1 দিলে, তদভ্তর নিহিত রত্ব সকল চিনিতে পার! যায় না । 

শিষ্যা আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাহাদের কৃত ভক্তি ব্যাখ্যা 
শুনি । . | ৃ 

গুরু । শুনা নিতান্ত আবশ্যক, কেন না! ভক্তি হিন্দুরই জিনিস। 

খুষ্টধর্ম্ে ভক্তিবাদ আছে বটে, কিন্ত হিন্দুর নিকট, বিশেষত বাঙ্গালী 
চৈতন্যের নিকট, ভক্তির যথার্থ পরিণাম প্রাপ্তি হইয়াছে । কিন্তু তীহাদিগের 
কৃত ভক্তি ব্যাখ্য। স্বিস্তাব্ে বলিবাঁর ব৷ শুনিধার আমার বা তোমার 
অবকাশ হইবে নাঁ। আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুশীলন ধর্ম বুঝা) 
তাহার জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই ; স্কুল কথ! তোমাকে 
বলিয়। যাইব। | 

শিষ্য । . আগে বলুন, ভ ভক্িবাদ কি চিরকালই হিন্দু ধর্মের অংশ 
: শুরু । না, তাহা নছে বৈদিক ধর্মে ভক্তি নাই । বেদের নদ 

পরিচয় বোধ হয়,তুমি কিছু জান। দাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য 
দেবের যে পন্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্থে উপাস্য উপাসকের সেই সব্ধ 
ছিল। “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পাঁন কর! হবি ভোজন কর, 

আর, আমাকে ধন রাখ, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও; শন্ত দাও, 
আমার শক্রকে পরাস্ত কর” বড় জোর বলিলেন, “আমার পাঁপ ধ্রংস কর ৮. 
দেবগণফে. এইরূপ অভিপ্রান্নে প্রসন্ন করিবার. জন্য বৈদিকেরা যক্জা্ি 
ক্করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশে খজ্ঞাদি করাকে কাম্য” কর্ণ বলে): 
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কাম্যাদি র্মীত্বাক যে উপাসনা তাহার সাধারণ নাঁম রা | এই কাঁজ' 
করিলে, তাহার এই ফল) তএব কাঁজ করিতে হইবে। এইকূপে 
ধর্মীর্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম ।* বৈদিক কালের শেষ ভাগে 
এইরূপ কন্মাত্মক ধর্মের অতিশয় প্রাহুর্ভাব হইয়াছিল । বাগ যজ্ঞের দৌরাস্ত্যে 
ধর্থের প্রকৃত মর্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন. অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর 
প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন, যে এই যাগাত্মক কর্ম বৃথা 
ধর্ম। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুবিয়াছিলেন, যে, বৈদিক দেব দেবীর 

কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝ1 যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনস্ভ 
অজ্ঞেক্স কারণ আছেন । তাহার সেই কারণের অগ্কুসন্ধীনে তৎপর হইলেন । 

এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন । তাহা ব্রিবিধ 
বিপ্লব উপস্থিত করিলেন-_জেই বিপ্লবের ফলে আসিক়া! প্রদেশ অদ্যাপি 
শাসিত। এক দল চার্ধাক, তাহারা বলিলেন, কর্ম্মকাও সকলই মিথ্যা-_ 

খাও দাও, নেচে বেড়াও। : দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের স্থষ্টিকর্তা ও নেতা শাক্যসিংহ'। 
তিনি বলিলেন, কর্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম হইতেই ছুঃখ। কর্ম হইতে 
পুনর্জন্ম, অতএব. কর্মের ধ্বংস কর, ভৃষ্ট! নিবারণ করিয়। চিত্ত সংযম পুর্ব্বক 

অষ্টাঙ্গ ধর্মপপথে গিয়া! নির্বাণ লাভ কর | তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকুদিগের ছার] 

উপস্থিত হইয়াছিল । তাহার! প্রায় ব্রহ্গবাদী। তাহারা দেখিলেন, যে.জগত্তের 
যে অনস্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাহার! প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় 
হজ্ঞেয়। সেই ব্রহ্ধ জানিতে পারিলে, সেই জগতের অজ্তরাত্মা বা পরমাত্মার 

সঙ্গে আমাদের কি সঙ্বন্ধ, এবং জগতের সঙ্গেই ব1 তাহার বা আমাদের 
কি সম্বন্ধ, তাহ! জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে পারে, যে. এ জীবন 

লইয়া, কি করিতে হঈবে । সেটা জানা কঠিন-_তাহা জানাই ধর্ম | 

অতএব জ্ঞানই ধর্__জ্ঞানেই, নিশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ, 

বলা যায়, তাহা এই প্রথম ্ঞানবাদীদিগের কীর্তি 1ব্রঙ্মনির, পণ এবং আত্ম- 

জ্ঞানই উপনিষদ, সকলের উদ্দেশ্য ।' তার গর ষড়দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও 

বিবর্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে । কপিলের সাৎখ্যে তরঙ্গ পারিত্যক্জ হইলেন, 

সে. দর্শনশান্ত জানবাদাত্মক |. ড়দর্শনের মধ্যে কেবল সা মীমাংসা ক রমা | 

বাদী. আর সকলেই জানবাদী। . ..::-. 5 
৯য়). .জ্ঞানবাদ.রড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হব ্ রান ন ঈশ্বরকে, 
দামিতে পা: রি বটে, কি নে (কি. ঈঙ্ঘররে : পাওয়া যায. জানিতে ই .কি 
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 পীওয় যায় ? ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে পারিলাম-_ 
বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত হইলাম? ছুঈকে এক কিয় মিলাইয়' 

| দিবে কে ? | : 

গুরু । - এই ছিদ্রেই ভক্ভিবাদের সষ্টি। ' শাগ্ডিল্য চি জ্ঞানে 

ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কি জানিতে পারিলেই কি তীহাকে পাইলাম ? 
অনেক জিনিস আমর! জানিয়াছি-_জানিয়াছি বলিয়া কি তাহ! পাইয়াছি ? 

আমরা খাহাকে দ্বেষ করি তাহাকেও ত ভানি, কিন্ত তাহার সঙ্গে কি আমন! 

মিলিত হুইয়াছি ? আমরা যদ্দি ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ করি, তবে কি তীহাকে 

পাইব ? বরং যাহার প্রতি আমাদের অগ্নুরাগ আছে, ভাহাকে পাইবার 
সম্ভাবনা । যে শরীরী, তাহাকে কেবল অনুরাগে ন। পাইলে না পাওয়া 

 বাইতে পারে, কিন্তু যিনি অশরীরী, তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য । 

অতএব তাহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাহাকে পাইব। 

সেই প্রকারের অন্ুরাগের নমে ভক্তি। শাঙিল্য শুত্রের দ্বিতীয় সুত্র এই 

সা ভিক্তিঃ) পরানুরক্তিরীশ্বরে 1৮ 

শিষ্য । ভক্তিবাদের উত্পর্ভির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আমি বিশেষ 

আপ্যারিত্ত হইলাম । ইহ] ন। শুনিলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি- 

তাম না। শুনিয়া আর একট] কথা মনে উদয় হইতেছে। সাহেবের, এবং 

 দ্য়ানন্দ সরম্বভী প্রভৃতি এদেশীয় পণ্ডিতের বৈদিক ধন্মরকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
বলিয় থাকেন, এবং পৌরাণিক বাঁ আধুনিক হিন্দু ধন্মকে নিকৃষ্ট বলিয়া 

থাকেন। কিন্তু এখন দেধিতেছি, এ কথা অতিশয় অয্থার্থ । ভন্ভিশূন্য 
ষে ধন্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধন্--সতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন 

বৈদিক ধর্মছি নিক্কষ্ট, পৌরাণিক বা আধুনিক বৈষ্ণবাদি ধর্মই ভেস্ট পশ্ম। 

ধাহীর1.এ সকল ধশ্মের লোপ করিয়া, বৈদিক ধর্মের হিিরারির চেষ্টা 

করেন, তাহাদিগকে ভ্রার্ত বিবেচনা, করি | 

.. শুক । কথা যথার্থ। তবে টহ্াও বলিতে হয়, বে বেদে ঘষে; ভক্িরধাদ 

কোথাও নাই, ইহাও ঠিক নহে। শাগডল্য সুত্রের টাকাকার' স্বপ্েশ্বর 
ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটি বচন উ্ত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি শব 
ব্যবহৃত নাথাকিলেও ভক্তিবাদের সারমন্্ তাহাতে আছে | . বচনটি ' এই. 
পআটক্মবেদৎ সর্বমিতি । জবাএষএব পশ্যন্েবং মন্বান এবহ ৮5 
রাত্মক্রীড়. আত্মমিথুন: আত্মাননঃ স ন্বরাড় ভবতীতি।, ১. 77. বি, 



সোহহ। | ৬০৫ 

ইহার অর্থ এই ধে,আত্মা এই সকলই (অর্থাৎ, পূর্বে যাহা! বলা হইয়াছে) 

যে ইহ! দেখিয়া], ইহ। ভাবিয়া, ইহা জানিয়া,আত্মায় রত হয়, 'আত্মাতে 

ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর) আত্মাই যাহার আনন্দ, 
সে স্বরাজ (আপনার রাঁজা বা আপনার দ্বার! রঞ্িত) হয়।. 

ইহ। ষথার্থ ভক্তিবাদ। এক্ষণে তোমাকে শাণ্ডিল্যের ভক্তিবাদ সংক্ষেপে 
গুনাইতে ইচ্ছা করি। কিন্ত আজ আর সমর নাই। বারান্তরে হইবে। 

শীবন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়! 

সোহৎ। 

সোহৎ- - সেই আমি-- 

একথা ভারতের হিন্দু বই আর কেহ কখন কহে নাই | আর একজন 

মাত্র মহ! পুরুষ কহিয়াছিলেন-_বীশুপ্রীষট । 

কথাট] কেমন? বুঝিয়া দেখা যাক। ফি 
রঙ্গ এবং ব্রহ্মাণ্ড, স্থষ্টিকর্ভী এবং সৃষ্টি__এ দুইয়ের মধ্যে প্রতেদ কি 

সনবন্ধ কি? এ বিষয়ে প্রধানত ছুইটি মত আঁছে। একটি মত এই যে ত্্গাও 
এবং ব্রহ্ম, স্থষ্টিকর্ভা এবং স্থ্টি একই পদার্থ অর্থাৎ ব্রদ্মই ব্রচ্ধাণ্ডের উপাদানঃ 
সষ্টিকর্ভাই স্থর্টির উপাদদান। উপাদান কাহাকে বলে? নাধাহার দ্বারা কোন... 
বস্তু নি্ষিত হয়, তাহাই সেই বস্তুর উপাদান--যেমুন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান.। .. 
অতএব এই মতানুসারে তরঙ্গ যে পদার্থ, সেই পদার্থেই ত্রদ্ধাণ্ড নির্ষিত। 

ত্রঙ্গাড ব্রহ্ম হইতে হর নয়। উই মত সম্বন্ধে ইহাই মোট কথা.--থে 

সকল অবাস্তর কথা এই প্রবন্ধে বলা আবশ্যক হইবে. তাহা পরে বলিব। " 

আর. একটি মত এই যে রক্ষ ত্রদ্ধা্ড হইতে, কিক হষ্টি হইতে.
 সম্পূর্ণ 

পৃথক । স্ষ্টির গ্রে স্্টির উপাদান কিছুই-ছিল না৷. সাষ্টিকালে স্থ্টি- 

কর্তা আপন অসীম খক্তিদ্বারা 'কি-জানি-কেমন-ক। রিয়া জগৎ সর্ট করি 

টি র্জ ্প্ং যে বস, রি জগৎ €স, বত নয, 'সে বসব হইতে ইহা পৃথক. 
িয়াছিলেন। ও 

এ 5 ১ 
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ৃ ৬৬. চু রি রে নে  অবজীবন |. 

- এবং জ্বি ্রকুতির বব 1 ছইট মতের মধ্যে প্রথম রা হিন্দুর জী 
. ্বষ্টান প্রভৃতির । ॥ প্রথম, মতটি, যে, ভারতে বই আর কোথাও প্রচলিত হয় নাই 
.ভানয়। তবে ভারতে যেমন, প্রবল হই্সাছে: তেমন আর. কোথাও, হর 
নাই। ভাই ইহা ভারতের হিন্দুর মত ্ হাতি 

..ছুইটি, মতের .মর্যে .কোন্টি সত্য, কোন্টি, গ্রহণ যোগ্য? ॥ প্র্ছুই 
রকমে মীমাংসা করা যাইতে. পারে এবং উদয় প্রকারেই হিন্দুর মত পাকা 

বলিয়া বোধ হয়। প্রথম কথ! এই যে, জগৎ_যদি জগদীশ্বর হইতে পৃথক 
হয় তবে জগদীশ্বর আর, .অঙ্গীম হইতে. পারেন ম।, সসীম হইয়া পড়েন। 
যেখানে ছুইটি বন্ত থাকে সেখানে কোনটিই অসীম. হইতে পারে না, ডুহী 
_সসীম হইয়া যায়। -খৃষ্টান গ্রতৃতি অপর ধর্দীবলম্বীর! এই রূপ বলিয়! খান, 
যে জগন্দীশ্বর জগৎ হইতে পৃথক হইলেও জগতে বিরাজমান, অতএব সীম 
নন।. কিন্তু জগতের' সর্বত্র. বিদ্যমান থাকা আর জগৎ হওয়া! এক কথা 
নয় .. অতএব জগদীশ্বর- যদি, জগতে শুধু বিদ্যমান থাকেন, জগৎ ম! হন, 
ভবে জগতে জগদীশ্বর ছাঁড়া আরে! কিছু আছে এবং তাহা হুইলেই জগদীশ্বর 
| সীম হইস্া পড়েন যেখানে একটি মাত্র বস্ত সেখানে সীমা নাই-- 

যেখানে ছুই বা ততোধিক বস্ত সেখানে সীমাজ্ঞান, অপরিহার্য | ঘিতীয় 
কথা এই ঘে স্ষ্টির অগ্রে সৃষ্টির কোন উপাদান ছিল না, ইহা আমরা ভাবিয়া 
উঠিতে পারি না। . কোন বস্তর একেবারে কিছু নাই এরূপ কল্পন! মামর 
শজির অতীত, যনুষ্য.মনের অসাধ্য। মনুষ্য ইহা বুঝিয়াই উঠিতে পারে. 
না 1. তবে ঘাহার কিছুই ছিল না, তাহা হইয়া পড়িল; ইহা। কেমন করিয়া 

 জগদীশবরের শক্তি অদীম, তাহার অসাধ্য, কিছুই নাই, সাথ যাহা রবি! 
| উঠিতে পারে না, তিনি তাহ! অনায়াসে করিতে পারেন, অতএব আনম বাহার: 
ধারণা. করিতে পারে না, তায টং যে অসন্তব, বা.অসত্য এমন: কোন 
কথা নাই। একথা ঠিক. কিন্তু 'জগদীস্বরের সূ রঃ 
তিনি যে. (সকলই করেন, এমন কোন কথা ধা দাই। মনে করিলে তিমি নে. 
সবই করিতে পারেন, 'ইহাই তাহার প্রকৃত অসীমন্ব এবং. অনন্তত্থ।. (তিনি. 
অসীম এবং অনস্ত বলিয়া যে সবই করিবেন এমন কোন আবশ্যকতা নাই... 
অতএব যে প্রণালীর স্যৃষ্ি মানুষ .বুঝিয়া উঠিতে পারে না! য়ে. ্ রপালীতে, 
'গনীক্মর, হট করেন নাই, এ কথা বলিলে জগধীশ্বরের অনভ্তত্ব বা-সাহীয়: 



টি সোহং ধ রি ৬০৭. 

শক্তি শ্ীফার করা হয় না । এখন বিচার টে বে থে ধ মতা্সারে ৮৮ ঃ দি -. | 

দুর্বোধ্য সে মত'অবল্বন করিবার আবশ্যকত। নাই ।. 

সচরাচর এই উক্ত হইঙ্কা থাকে, যে সৃষ্ট জগত অক্া জপনীশবর হইতে 

এত 'অধম 'ও নিকৃষ্ট যে, জগৎ এবং জণদীশ্বরকে এক পদর্থ জান করিলে: 

জগদীব্বরকে নিতাস্তই, অবমানন! করা হয়, নিতান্তই « অধম করা হয় কিন্ত 

জগ্রদীশ্বর অধম পদার্থের সৃষ্টিকর্তা, একথা বলিলেও কি জগদীশ্বরকে তেমনি 
অবমানন! কর! হয় না, তেমনি অধম করা হয় না? শুধু অধম পদার্থ হইলেই 
কি অধম হইতে হয়, অধম কার্ধ্য করিলে অথবা অধম পদার্থ প্রস্তত করিলেও | 
কি অধম হইতে হয় ন1? কোন ব্যক্তি .গুধু ছশ্চরিত্র হইলেই কি অধম হয়? 

সচচরিত্র হইয়া যদি একখানা! ুর্নাতিপূর্ণ পুস্তক লেখে তাহ! হইলেও কি. 

অধম হয়না তবে জগৎ অপকৃষ্ট জিনিস বলিক্ব! তাহাকে জগদীশ্বরের | 

রূপ, বিকাশ বা বিবর্ত না বলিয়া তাহার .ৃষ্ট পদার্থ বলিবেই কি. তাহার 

মান বা গৌরব রক্ষা কর! হয়? ধাহারা এমন কথা বলেন, তাহাদিগকে 

আমি বুঝিতে পারি না, তাহাদের নীতিশাস্ত্ কেমন তাহারাই আনেন, 

ভাহাদের মান মর্যাদা বিষয়ক সংস্কার কি রূপ, তাহারাই বলিতে পারেন। | 

এ বিষয়ে আর যাহ! বক্তব্য আছে পরে বলিব। 017. 

কিন্তু ছুইটি মতের মধ্যে কোন্টি ভাল তাহা মীমাং সা করিবার পি 

একটি উত্তম উপায় আছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে. দেখিলে বুঝিতে ছল 
পারা যায়, থে দুইটি মতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই-জগ্বৎ জগনীয 
রূপ, বিকাঁশ বা বিবর্ত এ কথার অর্থও যা, জগৎ জগদীন্বরের সথষ্টি এ কথার রি রি | 

অর্থও প্রায় তাই। ষ্ট এবং ক্র কর্তার মধ্যে .কি দন, তাহা! একটি সি 
পার্থিব দৃষ্টান্ত দ্বারা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। সেক্সপীয়র অথবা সেক-. 
পীয়রত্ব একটি পদার্থ। সেক্সপীক্সর রচিত হ্যামলেট চরিত্র আর- একটি 
পদার্থ! সেন্সপীন্বর হইতে হ্যামলেট পৃথক পদার্থ সন্দেহ নাই | 
হ্যামলেট চরিত্র যে সকল উপকরণে নির্শিতি শ্বরং সেক্সপীয়রের চরিত্রে 
বোধ হয় জে সব উপবরণ ছিল ন1। এ অর্থে সেক্সপ্ুরর এব হ্যামলেট 
দুইটি পৃথর পদার্থ ।. কিত্ত আর এক অর্থে ছইয়ের, মধ্যে বড় বিডি ্ 

নাই-_অর্থা সেক্মপীন়রও খা, হ্যাম্লেট ও তাই. হ্যামলেট, সক্বপীয়র.. . 
হইতে 'ভিন্ন হইলেও: হাম লেটে এমন একটু কিছ আছে, যাহ! মেকপীযবরেই...... 
পাওয়া স্বায়, টি রি 

দু রর 

রঃ ৫ তা রা ৪: 

কোন বাকিতে পাওয়া বানা. রঙ্গে নপব কিছু না রি 
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সেঝণিতরত্ব, চিন রর ধাত্, সেক্সপীয়রের অস্থিমজ্জা বা সেক্সপীয়রের 
সেক্সপীয়র-_যাহা! সেক্সপীয়রের কৌন একটি ভাব বা! কাধ্য বিশেষ নয়, যাহ! 
সেক্সপীয়রের সকল ভাব এবং সকল ক্ষার্যে আছে-_যাহার গুণে সেক্সপীয়রের 
সরুল ভাব সেক্সপীয়রেরই ভাব, আর কাহারো বা আর কোন রকমের ভাব 
নয়; সেক্সপীয়রের সকল কায সেক্সপীয়রেরই কার্ধ্য, আর কাহারে বা আর 
কোন রকমের কার্ধ্য লয়। সে একটু-কিছু অর্থাৎ সে সেক্সপীয়রত্ব, সেক্স পীয়- 
রের ধাত্, সেক্সপীয়রের অস্থিমজ্জ! বা সেক্সপীয়রের সেক্স পীয়র শুধু হাম্লেটে 
নয়, সেক্সপীয়র রচিত ভাল মন্দ সমস্ত চরিত্রে আছে--লীঘরে, মিরন্দায়ঃ ফাল" 

ষ্টাফে, ওবেরণে, ম্যাক্বেথে, ম্যাক্ডফে, শীইলকে, সমস্ত চরিত্রে আছে । 
মিপ্টন রচিত কোন চরিত্রে সে সেক্কাপীয়রত্ব নাই । আবার দেক্সপীয়র রচিত 

কোন চরিত্রে মিপ্টনত্ব, নাই। এইরূপ সকল মানব-স্থষ্টিকর্ভার আন্বন্ধে 
বলা যাইতে. পারে । এবং এ কথার অর্থ এই যে, যে যাহা স্য্টি বা রচন] 
করে; তাহাতে তাহার নিজের কিছু অথবা নিজত্ব-কিছু থাকেই থাকে । 
যে পরিমাণে সেই নিজের-কিছু বা নিজত্ব-কিছু থাকে, অন্তত জেই পরিমাণে 
মানব-অঙ্টা এবং মানব-শ্ষ্টর সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে, থে ছুইই এক 

পদার্থ এক মানব-স্থষ্টি মানব-অআষ্টাঞ্ষে লক্ষ্য করিয়। বলিতে পারে-__€সাহুহ। 

ফেক্সপীয়রের হ্যামলেট, কাল্পনিক স্র্টি না হইয়া ষ্দি তোমার আমার 
ন্যায় সজীব ও সচেতন সৃষ্টি হইত, তাহা! হইলে তুমি আমি যেমন ব্রহ্মাকে 
লক্ষ্য করিয়া বলি-মোহুৎ, সেও তেমনি সেক্সপীয়রকে লক্ষ্য করিয়া! বলিতে 
পারিত--পোহং 1 কাণ্য হইতে কারণ ভিন্ন হইলেও কার্যে কারণ 
থাকবেই থাকিবে । খৃষ্টান ধর্মাবপন্থী ইউরোপীয় দার্শনিকেরাও একথ। 
স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব স্য্টতে স্থ্টিকর্তী অবশ্যই আছেন- 

স্থষ্টি হঈতে সৃষ্টিকর্তা লনদূর্ণদপে পৃথক হইতে পারেন না। ক্যা ্ কর্তীকে 

অস্তত হর আংশিক উপাদান বলিয়! স্বীকার করিতেই হয় । "অস্ত, সেই 

ংশ সম্বন্ধে স্ষ্ট পদার্থ ্থষ্টিকর্ভাকে লক্ষ্য করিয়! বলিতে পারে_লোহং 
টিবি কোন দোষ, হয় ন! | বলাই কর্তব্য । ন। বলিলে স্য কর্তার 
অস্তিত্ব: অস্বীকার করা হয়।, স্থষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার নামই এ 

নাস্তিকতা | অতএব খ্রীষ্টান: প্রস্তুতি দ্বৈতবাদীদিগ্ের মতানুসারেওও রঙ্গ 
হইতে ন্ধাও ১ পৃথক নয়, সৃষ্টিকর্তা. হইতে স্থষ্টি পৃথক নয়। সে মতান্থুপারেও “ 
অস্তি্ই- একটি: বই দুইটি নাই-বস্ত একটি বহী. দুইটি: নাই। দার্শনিক 
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অচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত, কেবল এই রকম একটি “অনস্ত চৈতন্য আছে, আর 

কিছুই নাই । অতএব স্থষ্টি হইতে সৃষ্টিকর্তাকে ভিন্ন বলিক্সা বিবেচনা কর! 
যুক্তিবিরুদ্ধ এবং ভিন্ন বলিলে ও, ইহা। অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে সৃষ্টিতে 

যাহা কিছু আছে তাহাই স্থষ্টিকর্ভাকে লক্ষ্য করিয়! বপিতে পারে--সোহং | 
অতএব বিবর্তবাদ এবং স্ছপ্টিবাদ--উভয়বাদেই সৃষ্টি এবং স্থষ্টি কর্তীর একত্ব 

নিশ্চিত। | ও | 

এখন একটি গুরুতর কথার মীমাংসা আবশ্যক হইতেছে । খাহারা 
খুষ্টান প্রভৃতির ন্যায় ছ্বৈতবাদী, তাহার বলিতে পারেন, যে ব্রঙ্গাণ্ডে খন 

ভাল মন্দ উভয়বিধ দ্রব্যই দেখিতে পাই, তখন কেমন, করিয়! সমস্ত ব্রহ্মাগ্তকে 
ব্রহ্ম বলি--কেমন করিয়া তিক্ত এবং মিষ্টন্চে এক বলি,সুগন্ধ এবং দর্মন্ধকে এক ' 

বলি, সৌন্দর্য্য এবং কদর্ষ্যতাকে এক বলি, দব্! এবং নির্দঘ্তাঁকে এক বলি? 

একগটুর প্রথম উত্তর এই যে, যখন বিবর্তবাদ এবং স্থ্টিবাদ উভয়বাদেই সৃষ্টি 

কর্তার একত্ব প্রমাণীকৃত হইতেছে, তখন কেহই এন্ধপ আপত্তি উত্থাপন 

করিতে. পারেন না । দ্বিতীয় এব প্রধান উত্তর এই *যে, এই 
সকল বিভিন্নত৷ প্রকৃত বিভিন্নতা নয়_-এই সকল ভিন্নতা মনুষ্যের 
একটি অবস্থা বিশেষের ফল বা উপলব্ধি মাত্র। মান্ুধ যে দ্রব্য তিক্ত 

বলিয়া €ফলিয়া দেয়, একটা পশু সেই ভ্রব্যকে অতিশয়: মিষ্ট বলিয়া 

উদর পুরিয়া 'তক্ষণ করে। মানুষের চোকে যাহা লাল, পক্ষীর চোকে 
হয়ত তাহা কাল। স্থল অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন আকার 
ও আস্বাক্দ থাকে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বার! সেই দ্রব্য সুক্্স অবস্থা প্রাপ্ত হইলে 

এক আকার ধারণ করে এবং প্রায় এক আশ্বাদ উৎপন্ন করে! স্থলে আকারে 

একই বস্ত-সুল ইন্দিয্নের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপলন্ধ হয়। ইউরোপীয় বৈজ্ঞা- 
নিকের! প্রমাণ করিয়াছেন খে তাঁপ, তড়িখ, আলোক, প্রভৃতি ষে সকল স্ব, ,ল' 

পদার্থ স্থূল, ইন্জিয়ের দ্বারা এত বিভিন্ন বলিয়া অম্থভূত হয়, কুল্াকারে সে 
সমস্ত একই পদার্থ। অতএব জগতে যাহা বিভিন্নতা বলিয়া বোধ হয তাহা 
প্রকৃত বিভিন্নতা নয়-_স্থ'ল- -ইক্জি়-সম্পরথ ল অবস্থার সু ল-উপলন্ধি মাত্র 1. 
যেস্থল ইঞ্জিয়ের শাসন অতিক্রম, করিনা, সুদ অবস্থা হইতে উন্নত, হইয়া 

্ উিয১9 এর: এ 7912/0123 ট 2৫ 42445895 নামক: গ্রন্থ দের ৮ 
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হুক্মরূগো, দর্শন, করিতে : অক্ষম "হইছে, আহার কাছে জগতে ভাল মন্দের, 
গ্রভেদ নাই, প্রকৃত বিভিনতু নাই। তাহার বাচ্ছে তিক্ত মিঠের প্রভেদ 

নাই; ঝুন্দর কুলি: তের প্রাভেদ নাই, পাপ পুণ্যের প্রভেদ নাই |) বেস্থল, 

ইন্দ্রিরের, শাদনে থাকিরা ্ , ল দৃষ্টিতে রেখে, দেই কেৎল তিক্ত মিষ্ট, পাপপুণ্য 

গ্রভা্ঠি বিভিন্ন তা দর্শন করে এ ৰং সেই সনস্ত বিভিন্নার অধীন হ্যা নানাবিধ 
কেশ ভোগ, বরে এবং বত তি প্রাপ্ত হ্র | এই বে আআ নর] জড়পদার্থ এবং 

ট১তন্যের মধ্যে প্র; তব করিরা। না থা? ক,তাহাই কি ঠিঃ ?ঁ আধুনিক ইউবে াপীয়, 

বিজ্ঞান বলিতেছে যে জড়গহ্ঈ স্মিত জগত্ন্রপে ফুটিহ! উঠিরাছে। আমরা 

নিত্য দেখতেছি বে থে নকল জড় দ্র আমর! ভক্ষণ করিয়] থাকি 

তাহা শুধু সামাদের €ড়শোনি ত এবং জড় স্মি বৃদ্ধি কাঁরতেছে না. আমা- 

দের চিন্তাশক্তিও বৃদ্ধি কিতেতে। শু্শোণি 5 সমুত্তত সম্তান কেবল 

জড় ন্র, চৈতন্য সম্পূন্ন ? বটে। ' তাই আমাদের একজন গুরুদ্দেব তুল্য 

্রন্থকর্ত! লিখিরাছেন ষে 'জড্রুজগং চিন্ময় । * অত এব কেমন করিয়! 

বলি যে জড়পদার্থ এবং চৈতন্য ভিন্ন পবার্থ ? কেমন করিয়া! না বলি, যে 

আমরা স্থল, অবস্থান স্থল তক্ত্রিরের শাদলে আণ্ছি বলিরাই জড়ের এবং 
চৈতন্যের এক দেখিতে পাইতেছি নাঃ কেমন কিয়া না বলি, যে জড়ত্ব 

চৈহনোর একটি অবস্থা মাত্র? কেমন করনা না বলি.ধে ত্রক্ম অথবা স্থলতা- 

শূন্য চৈতন্যের কাঙ্ে জড় এবং চৈতন্য একই পবার্খথ ? 

কিন্ত ্রঙ্গা-5র ভিতর প্রকৃত বিঠিন্নত। বা বৈষণ্য না থাকিলে 9) এ কথ! 

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে ব্রঙ্গাণ্ডের একটি স্থুল অবদণ আছে। 

রহ্ধাণ্ডে প্রকৃত বিটি তা নই কটে,, টিস্ত এক রচমের একটা বিভিন্ন তা 

আছে। সেবি! ভিন্নহ] স্থুলতেের ফল অগণণ স্থুলত্বের তন্গ। অতএব স্বীকার 

করিতে হঈতেছে।.যে ্গাণ্ডে এটা স্থলত্ব ্সাঙ্গে এবং তাহা হইলে কেমন 
করিয়া বল! যায় যে রহ্গা এবং ব্রহ্ম একই পদার্থ? ত্রন্মাণ্ডের যাঁর স্থুলত্ব 
থাকে, তবে, ত্রঙ্গাগড এবং ব্রঙ্গকে এক বলিলে ব্রদ্মকেও স্থল ধলা হয় এবং 

তিনি স্ বল এ কণা বলিলে তাহাকে পাপপুণ্যন্ধপ বিভিন্না এবং! বৈষম্যের 

অধীন, করা হয়৷ এ কথার উত্তর এই বে বরঙ্ধাপ্ডের স্থুলত্ব রহ্মাত শুয়, 
নিত্য, গুণ বা অবশ হা নয় _ক্ষণস্থারী গুণ বা অবস্থা দাত্র । এবং সে গুণবা 
আবন্থা প্রকৃত অত্তিস্বও ন্রক্ষ ণি ক অবস্থার ক ৭ক উপলব্ধি ম' ত্র ॥ সে শপ ৰা, 

ঞ পারিবারিক গ্রবদ্ধে__উৎসর্ণপত্র দেখ। 



.এসোহং। রঃ ০০৬৯৯ 
রর 

অবস্থা যে পরত আস্তিত্ব নয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যার | মাছে রাগ, 

সবে, লোত, মোহ প্রভৃতি (কত্তকশুলি স্থল পরি আছে। মহিষ যতক্ষণ 

সেই সকল স্থ,ল প্রবৃত্তির বশীতৃত থাকে, ততক্ষণ তাহাকে কেবল কতকগুলি 

ক্ষণস্থায়ী এবং বিন ভন্ন ভাবের র্গক্ষত্র বলিয়া বোধ: হয়। ষেও সেই 

বিভিন্ন এবং ক্ষণস্থায়ী ভাবের অদ্বীন থাকিরা মাপ্নাককে প্রতি মুইর্ভ বিভিন্ন 

ভাবে, অন্ৃভৃত, করে-_আপনি য়ে অগাঁ গোড়া একা দু নিশ্চিত, 
স্থির, সমতাময় অস্তিত্ব তাহা অনুভব: করে না, বা করিতে; পারে না । 

| স্বচ্ছ ভলে মেঘের পর মেঘের ভায়া পুি ঢলে হলের যে প্রন্ধা আন্ৃতি হয়, 

_ভাহীর আধ্যাত্মিক আক্কৃতিও সেইকপ হইরা থকে । কিন্তু দেঘৈর পর 
মেঘের ছারায় থাকিয়া চু ভলের থে আরুতি ব1 অস্তিত্ব হর, সেও যৈমন 
স্বচ্ছ জলের প্রকৃত আকৃতি বা চত্তিত্ব নয়, বিচিন্নভাবের অধীন থাঁকিলে 
মানুষের যে আকৃতি বা অস্তিত্ হর, ভাহা ও তেসনি মানুষের প্রকৃত আকৃতি 

বা আস্তত্বনর। কিন্ত মানগষ যখন লোভ, মোহ, মাং সধ্য প্রভৃতি স্বল- 
ইন্দরি- মুলক স্থল ১ শাসন অতি, করে, তখন সে ৬ একাট 

জগতের কিছুগেই ৫ মে আকারের পরিবর্তন বা বিকার ঘটাইতে পারে, না। 

তখন মানুষের আকার বা অস্তিত্ব দেথের ছায়া হইতে শিমু স্বচ্ছ জলের 
আকার বা অন্তিত্থের সমান হয়। অতএব হুকিতে পারা যাইতেছে, যে 
তর্গাণ্ডে যে স্কুল আছে তাহা ক্ষণস্থারী অবস্থামার এবং প্রন অস্ত ত্বও 
নর। অতএব ্ রচ্মের আং শক 'মালময় কর্ণ ারী রূপ বর্গ হইর্জে উদ্ভুত | 

| পন্িপ্ত হইলেও ব্রহ্ম তদ্ধারা দৃষিত হন না, কেন না রহম নিত তাময় 
অতএব অনিত্য কর্তৃক পরাভূত হইবার নর, এবং তরহ্ষ তাহার অধীন নন, 

' সেই দ্ধের অবীন, যেহেতু, সে- -ঈ রঙ্গের ই ্চাসন্থৃত- ঈন্্রজাল যেমন উন্ত্র" 

_জালিকের ইচ্ছাসম্ৃত নেও তেমনি কদ্ধের টচ্ছামন্ 5, এবং ইঞ্জক্গাল যেমন, 
| খত্্রজা্িকের প্রকৃত অপ্তিত্বকে পর ক ক! রিতে পারে নাসের তেমনি ব্রহ্মকে 

| স্পর্শ করিতে পারে না । তবে কেন যে তিনি ন পয, লক্ধপ ধারণ' করেন বাঁ লব রি 

প্রকাশ করেন," তাহা তিনি নই জানেন । কিন্তু যে কারণেই করুন, তিনি” 'যখন 
আপনাকে, লইয়াই আপনি এইূপ হারতেঙছেন, তখন. আর 'কোন কথাই 

হতে, পারে না। পরকে! লনা ক্কোন, কা করিলে অনেক কথা হইতে | 

পারে। 'আঁপিনাকে লইয়া কৌন কাঁজ' করিলে কোন কথাই “ছুই পারে 



৬৯২. নবজীবন| 
না। অতএব র্ষাণ্ডে স্থলতব থাকিলেও জঙগা। এবং বর্গ এক, এ ক 

বলিলে কোন দোষই হয় না। (ফলত রহ্ধাও যদি ব্রদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলে 
_ সোহং_তবে বন্ধাও 'সকল কথার সার কথাই বলে। ূ 

আগাদের মধ্যে ধাহারা আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না, ইংরাজি শান্তই 
বেশী অধ্যয়ন করেন; তাহাদিগের ছুই তিনটি কথার এইখানে মীমাংসা করিবার 
চেষ্টাকরিব। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে ব্রহ্মা যদি ব্রন্মই 

হয়, তবে শ্রঙ্গাণ্ডে যত পদার্থ আছে সবই ব্রহ্ম । তাহা হইলে তুমিও বরন্ধ, 
আমিও ব্রহ্ম, গাছট?ও ব্রহ্ম, পাঁথরখানাও ব্রহ্ম, ইট্খানাও ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম । 
তাহা হইলে জগদীশ্বর এক নন, জগতে ঘতগুলি পদার্থ আছে, ততগুলি 
জগদীশ্বর আছেন 1, কিন্তু ইহার অপেক্ষা হাঁস্যাম্পদ কথ! আর 
হইতে পারে না। ধাহারা এইরূপ তর্ক করিয়া থাকেন, ভীহার! ব্রহ্ম 
কাহাকে বলে তাহাঁও জানেন না! এবৎ .সোহুং কি তাহাঁও জানেন ন1। 

তাহারা জানেন না ষে ব্রহ্ম একটি পদার্থ বিভাজ্য নয়, এবং ব্রন্গকে কেবল 
জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে পারা ধয়, চক্ষু কি অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ 
কর! যায় না। অতএব তাহারা যখন বলেন যে জগতে যতগুলি পদার্থ 

আছে, ততগুলি ব্রহ্ম আছেন, তখন তাহার! ইন্ড্রিয়াতীত পদার্থকে ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষ পদার্থের অবস্থাপন্ন করেন । তীহাদের আরো এই একটি ভূল হয়, 
ঘে যেখানে 'প্রকত সংখ্যা নাই, সেখানে ভাহার। সংখ্যা কলন1 করিয়া! থাকেন । 

জগতে পদার্থের সংখ্য। আছে, স্তল ইন্ট্িষ্ষের দ্বার] চগৎ দেখিলেই এইরূপ 
ভ্রম হইয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞান-চক্ষে দেখিলে জগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
ব1 বহু সথখ্যক পদার্থ দেখিতে পাওয়া মা না, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ একই 
পদ্দার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাকীর বা ভব] “লিড বোধ হয়। আঁধুনি ক লু 
এবহ উন্নত বিজ্ঞানও এই কথার সুচনা ভাঁরভ্ত দিয়াছেন । অতএব বর্গ যখন 

স্থল চক্ষে দেখিবার জিনিন নন, জ্ঞান-চক্ষে দেখিপার জিনিস, তখন ত্রদ্ষের 
সহিত ত্রহ্গাণ্ড বা জগতের সম্পর্ক নির্ঘ্ন করিত ছইলে ভগ্রৎনেও স্থল চক্ষে 

মা! দেখিয়া জ্ঞান চক্ষে দেখা উচিত। কিন্ত ভ্ঞানচক্ষে দেখিলে জগতে 

একাধিক পদার্থও দেখিবে না, এপাধিক ত্রন্ধও দেখিবে না. * 18 ও 

[দ্বিতীয় কথাঃ জ্ঞানচক্ষু ছাড়িয়া দিয়া স্থল চক্ষু দ্বারা (দেখিশেও, জগতে | 

হত পদার্থ ততত্রঙ্গ দেখিতে পা [ওয় বায ন ) সোহং- -হীহার র্থ এই বে 

অক্ষ: ধে পদার্থ আমি (অথবা জগত) ও জেই পদার্থ_-ইহার এমন অর্থ নর. 



সোহহ ৬৯৩. 

যে আমিই ব্রঙ্গ। তবে খেমন করিয়া বল, ষে ব্রহ্ম এবং ্ রজ্জাওকে এক্ পদার্থ: 
বলিলে, তুমি আমি গাছ পাতা ঘট বাঁটি সকলকেই ব্রহ্ম ব। জগদীশ্বর 
বলা হয় ? সমস্ত সমুদ্রও ঘে পদার্থ এক ফেঁ্ট! জলও সেই পদার্থ । 
তা বলিয়া এক ফোটা জল কি সমুদ্র? এক ফৌট! জলে কি সমুদ্রের 
তিমি তিমিজিল খেলে, সমুদ্রের তরঙ্গ উঠে ,সমুদ্রের পৌতশ্রেণী চলে, সমুদ্রের 

মহাগ্রলয় উদ্ভূত হয়? একটি অ্থুলিও যে পদার্থ সমস্ত দেহটাও সেই পদার্থ! 
তা বলিয়া! একটা! অঙ্গুলি কি দেহ? মনের একট ভাবও যে পদার্থ মনও 

সেই পদ্দার্ঘ। তা বলিয়! মনের একটা] 'ভাবই কি মন? তবে সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান, সর্ধ্বানন্দ ব্রঙ্গও যে পদার্থ, জগৎও সেই .পদার্থ বলিয়া! কেমন 
করিয়া বল, যে তুমি আমি গাছ পাত ঘটি' বাটি সকলই এক একটি সর্বজ্ঞ, 
সর্বশত্তিমীন ব্বানন্দ ব্রহ্ম? “তসোহং এর রক্ত অর্থ বুঝ না বলিয়াই 
এইরূপ প্রলাপ বকিয়া থাক। 

ধাহাদের কথা বলিভেছি,তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহাও রন থাকেন ষে 

ব্রহ্ম অতি মহৎ পদার্থ। অতএব যখন দেখিতেস্ছি যে জগতে মানুষ ছাড়া আর 
কেহ ব। আর কিছুই প্রকৃত মহৎ নয়, কেন না গ্রকৃতরূপে মহৎ কার্ধ্য করে না, 

তখন কেমন করিয়া জগণ্খ এবৎ জগদীশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়া জগীতের সকল 
পদার্থকে মহৎ বলি ? তাহার] বলিয়। থাকেন, যে যেসকল পদার্থ অচেতন সে 
নকল পদার্থ কোঁন কাঁজই করে না,.ষসকল পদাঁথ সচেতন সে সকল পদাথের 

মধ্যে মানুষ ছাঁড়া কেহই মহৎ বাধ্য করে না,কেবল আত্ম-সেবাতেই নিষুক্ত । 

ইহাই কি ঠিক? জগতে কি এমন একটা! সময় হুয় নাই খন জগতে মানুষ ছিল 
না কিন্ত সেই মনুষ্য-শৃন্য জগৎই'কি মানুষকে প্রসব করে নাই? ষদদি করিয়! 
থাকে তবে কেমন করির1! বল যে জগতে যাহ] মানুষ নয় তাহা মহৎ কাধ্য 

করে ন! বা করে নাই.?.তুমি বলিবে-_আমি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের বিবর্তবাদ 

মানি না বচবুঝি ন। আচ্ছা তাহাই হউন্ক। তুমি মাহষ-_অতএব তুমি | 

মহৎ --ইহা ত মান, ইহাত বুঝ। কিন্ত বল দেখি তুমি যাহা আহার কর. 

অর্থাৎ জগতে, যাহ মানুৰ নক্ষ, তাহ] তোমার দেহে বল সঞ্চার করিতেছে 

বলির! তুমি জগতে মহৎ কারধ্য করিতে পারিতে্ কিনা? যদি তাহাই হয়, 
তবে কেমন করিয়া! বল'যে জগতে: যাহা মাহষ নয় তাহা মহৎ, কার্য সম্পাদনে 
নিযুক্ত নয়? তুমি: ষে ইউরোপকে, এত তাল বল,. : সেই. ইউরোপের, বিজান, | 

আজ কি বলিতেছে.! বলিতেছে ন! কি রে পৃথিবীর কীটাণকীট, অপ্পরমাণ 



০৬৯৪ . নর্জীবন। 

ক্ফুছ বৃহৎ্,ণসচেতন আচেতন-স্কল পদ্দীর্থ ই জগদীশ্বর কর্তৃক, বিপুল, বঙমা্ডে 

বিশাল... উদ্দেশ্য সাধনে, নিযুক্ত হুইয়া রি যাছে ? তুমি শাস্ম প্রধান, আত্ম, 

সর্ব, প্রকৃত ব্রন্ধজ্ঞানী,* নও, তাই মনে কর, যে তুমি. বাঁ কর, তাই জগতের 
একাজ, তোমার ঘ1 উদ্দেশ্য, বিপুল, ব্রহ্মা্ডের ও মনেই উদ্দেশা, অনন্ত..ব্রন্মেরও 

সে উদ্দেশ্য । ..তাই তুমি বুঝ না, ষে অসীম অনস্থ ব্রন্ষমের কাছে তুমি একটি 

বালির কণীও নহ।. তাই ভোনার মনে হয় না, যে অসীম অন্ত ব্রঙ্গের 
»অসীম অনন্ত ব্রহ্মা. কিজানি-কোন. সীম: 'অনস্ত-উদ্দেশ্যে তুমি,আমি. 
-এরাঁজা প্রজা] পর্বত প্রান্তর গাছ পাতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ধূলা,কাদা সমস্ত 

£ পৃদার্থকে সমভাবে জে এক. উদ্দেশ্যের সাধক করিস অসীম তেজে অনন্ত 

পথে ছুটিয়াছে ! | তুমি কি না আগ বল, যে জগতে মানুষ. বই মহৎ আর কিছুঈ 
» নাউ, যান্থ্ষ বই আর.কেহ মহৎ কার্ধ্য করে না! তুমি ত. ভারতের হিন্দু নহ। 

পসোহ্ং-__ভারতের হিন্দুর কথা! । তুমিত ভারতের হিন্দ .নহ্।.. তুমি কি 

ভারতের, কি ইউরোপের, কোন দেশেরই প্রক্কৃত মন্কুষা নহ। | 
. মৃত মহায্া রেশবৃক্্র জেন.এইরূপ আশঙ্কা করিতেন 1, যে মা্গুষ যদি 

* আপনাকে ্ রদ্ধ মনে করে,. তবে তাহার 'অহঙ্কীরের সীম! থাকিবে, না। 

, আমরা বলি তা নয়-_মানুষ, আপনাকে, ব্রহ্ম. মনে করিলেই তাহার 

অহঙ্কার ,নাশ হইবে । ষে. হিন্দু বলেন_পোহং, সেই, আমি, সেই 
»হিন্দু রলেন যে.জগতে শুধু আমি নয়, যা কিছু, আছে সকলই, সেই। 

যেখানে, সকলেই ব্রহ্ম সেখানে একু জনের ব্রহ্ম বলিয়! অভিমান বা, অহঙ্কার 
করিবার স্থান ব] পৰ্ কই 7 আবার, যেখানে, মান্ষ আপনাকে, আপনি 

। বলে সোহৎ, সেখানে অহখ, জান ত হইতেই পারে নাঃ ৫সখাদন “অহং-এর' 

স্থান কই ?. জগতের সাহিত্যে ইহার প্রমাণ পাই। ইউরোপে এক রয়ে 
খার্থের নামে অনেক অত্যাচার ও হ্ত্যাকাও হইয়া গিয়াছে।, প্টেষটাট 
এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পদায়ভূক্ত অনেক মহাপুরুষ পুড়িয! মরিয়াছেন, আননে 

; প্রাণ বিসঙ্জ্বন্ন করিয়াছেন, তুথাপি আপন 'আপন ধর্ছ সবন্ধীয় মত ' পরিত্যাগ 

বা ।পরিবর্ভন করেন, নাই ।. | সে মহান্ ইতিহাস পাঠ .করিলে, খিশ্িত 
ও. চ্মত্ুতি, হইতেহর 1 কিন সে.ইতিহাসে এমন একটি কথা পাই যাহা 

ঞ্ সাশ্্রদারিক অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করিপাম না। | | 
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৫ সোহহ | রা ৬৯৫ 

ঢারতের সাহিত্যে পাই না । সে কথাটি এই--সেই সব মছাপুরুষেরা "যে, 

ধর্মের নামে ধর্ণাচ্যুত হইতে অন্বীকাঁর করিরা ছিলেন তা'নয়__মাম্বস্বাধীনতার 

(004750ঘগা 15080990৮এর)নামে অস্বীকার করিঝাছিলেন। সে সাধারণ 
বীরত্ব এবং মহত্বের মূলে আত বা আহ” দেখিতে পাই। হিন্দুর সাহত্যে 
প্রহলাদের কথা, "সেই রকমের কথা_সেই রকম বা তনপেক্ষ। বীরত্ব এবং 

মহব্বের কথা । কিন্ত সে কথার অং বা মাসের লেশমাত্র নাই। সে; 

কথায় বিু-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুই অহং বা,আয্নের প্রতিসুত্ি_-প্রহলাদে 
অহং বা আত্মের সম্পূর্ণ অভাব। প্রহ্লাদ আপনার নামে, আত্ম- স্বাধীনতার 

নামে, সকল ঘন্ত্রণা সহ করির। শেষ পর্য্যও বৈষ্ণব ধর্ম ধরিয়া থাকেন নাই, 

বিষ্ুর নামে সকল যন্ত্রণা সহা করিয়া, শেষ পযন্ত বৈষ্ব ধর্ম ধরিয়া 

ছিলেন । যেখানে খিফুই সব. সেখানে প্রহলাদ * আবার কে! বিষু 

পুরাণে প্রহলাদচরিত পাঠ করি:লই একথ! সত্য কি না বুঝিতে 

পারিবেন। এই জন্যই হিন্দুর, সাহিত্যে, ধর্মের ইতিহাচস মহত্ব এবং 

বারবের কাহিনীতে অহং ব আম্ের নাম গন্ধও নাই- খু ধর্মাবলম্বী 

ইউরোপের সাহিত্যে ধর্মের ইঠিহাষে মহৰ এবং বীরত্বের কাহিনীতে 
ং ব1 আত্ম খড়ই প্রবল । ভারতের তোহং ভারত, এবং ইউরোপের 

এতই রা করিগছে। ভারতের সে'হং ভারতের হিন্দুর বড়ই গৌরবের 
জিনিস । কিন্তু তা বলিয়া অভিমান কারও না। ০গোহং, কাহাকে বলে. 

যদি বুঝিয়া থাক, তবে অভিমান করিতে পারিবেও ন!। অভিমান বা 
অহঙ্কার বিনষ্ট না. হলে কেহ “সো5ৎ'-এর অধিগারী হয় না। আর. 

'সোহং'- -এর রক্কৃত, অধিকারী না হইলে, কেহ প্রকৃত ত্রন্গজ্ঞানীও হয় 

না. প্রকৃত ধার্মিঞও হয় না। এনকল কথা পরে আটটরা বুঝাইসবা বশিব | 

কদরশী হিন্দুর, কুক্্তম 
'দোহং" "এর, অর্থ - প্রকৃত ত্রহ্মভান, প্রক্কৃত, 

আত্মজ্ঞান, _সমন্তের সামঞ্জস্য, সমস্তের মহস্ব, সমস্তের একত্ব, মাচ 

বিশ্বব্যাপী কবিত্ব। টি, এ 

হিন্দুর সোহং বলিতেছে যে হিন্দ ন্যায় অ্জানী, ষ বট, | 
হ্াগু-গ্রাহী, ব্ক্ষাণ্ডের কবি পৃথিবীতে আর কোথাও, জগ্মে নাই। 1. 



বঙ্গে ইংরেজাধিকার | 
পলাশী যুদ্ধের পর হইতে বাঙ্গালায় ইংরেজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় । 

এই যুদ্ধের পর হইতেই বাঙ্গালার নবাঁব ইংরেগের পদীনত হইয়া পড়েন। 
যে. দ্ধ এক দল বিদেশীকে বণিক বেশ ছাড়াইয়া। রাজবেশে বাঙ্গালার 
সিংহ।সনে বসাইয়াছে, তাহাতে বিদ্গেতা আপনার লোকাতীত শুরত্ব বা 
অসাধারণ পরাক্রম দেখান মাইণ দেওয়ীরের যুদ্ধে জয়ী হই'রা, প্রাতঃস্মর- 

ণীয় প্রাপসিংহ মোগলের হস্ত হইতে মিবার রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। 
পরাক্রমশালী রণজিৎ সিংহ নওশেরার যুদ্ধে জরন্রী অধিকার করিয়! সিন্ধুনদের 
অপর পারে-_-মাফগানের অধিকৃত পেশাবরে আপনার জয় পতাকা উড়াইয়! 
দিয়াছিলেন | ভারতের মহাশক্কিরূপিণী কর্্মদেবী আম্বেরের নিকটে 

কোতবদ্দীন ইবক্কে পরাজিত করিয়া, স্বরাগ্যের স্বাধীনতা অক্ষত করিয়া. 
ছিলেন । বীরকেশরী শিবজী দক্ষিণাপথের যুদ্ধে মোগল সৈন্যের ক্ষমতা 

বোধ করিয়া, হিন্দুজবী মুসলমানের মধ্যে স্বাধীন হিন্দু রাগ্যের প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছিলেন । এই সকল যুদ্ধেই বিজতার বিলয্িনী শক্ষির পূর্ণ বিকাশ 
হয়-_বিজেতারা সকল ঘুদ্ধেই আপরাদের বীরত্ব ও ক্ষমতা বলে বিজয়- 
লক্ষী অধিকার করেন | ইতিহাসে এই সকল কথা অক্ষয় অক্ষরে 
লেখা রহিষাছে। কিন্ত যে পলাশীর যুদ্ধে হুতভাগ্য দিরাজউদ্ধোলার 

অধঃপতন হয়, মীরজাফর ইংরেজের নিকটে আত্ম বিক্রপ্ধ করেন, ব্যবসায়ী 

ব্রিটিশ কোম্পানি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সন্ধি বিগ্রহ ঘটিত রাজবার্ধ্য 

অভিনিবিষ্ট হন,তাহাতে বিজেতা ইংরেজ আপনার বীরত্বের পরিচর কিছু দেন 
নাই! “বীরভোগ্য। বসুন্ধরা” একথ। পলাশী সম্বন্ধে খাটে না। অকৃতজ্ঞতায 
এই যুদ্ধের উৎপ্তি__বিশ্বাসঘা তকতায় এই বুদ্ধের স্থিতি এবং আশ্রয় দাতা 
প্রতিপাপকের প্রাণনাশের সহিত তাঁহার অতুল ধন সম্পত্তিতে অকুতজ 
আশ্রিতের লোভের পরিতর্পণ--এই যুদ্ধের পরিণাম মহারাজ পুরু যদি 
বীরোচিত হেজস্থিতাঁ ও পৌর দেখাইতে না! পারিতেল, তাহা হইপে 
সেকন্দর শাহের উদারতা ইতিহাসের বরণী় হইত না! সিরাজের অর কৃত 

কর্মচারীগণ বদি বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তাহা হইলে পলাশীর. যুদ্ধ 
লর্ড রলাইব বাঙ্গালায় ইংরেজের. আধিপত্য স্থাপন করিতে,পারিতেন না ২. 
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_ ইৎরেজ ইতিহাস লেখক, ইংরেজের প্রতিছন্ৰী সিরাজের . চক্র বড় 
কুৎসিত ভাঁবে অঙ্কিত করিঘ়াছেন। : মার্শমান প্রভৃতির মুখেআমরা..শুনিতে 
পাই .সিরাউদ্দৌল! বড় অত্যাচারী ও ক্ররপ্রকৃতি. -ছিলেন, : গর্জিণীর 
গর্ভ বিদারণ করিয়া, আমোদিত হইতেন--ভাগীরথীতে জনপুর্ণ .নৌক। 
ডূবাইয়া, তামাদ! দ্েখিতেন। সংক্ষেপে পৃথিবীত যত প্রকার দুপ্রবৃত্তি 'গ. পাপ 

আছে, সিরাজ তখ্সমুদ্বয়েরই অধিকারী ছিলেন। আপনাদের প্রতিন্থীকে 
সাধারণের নিকট দ্বণিত ও অবজ্ঞাত করাই বোধ হয়, ইখরেজ ই'তিহাঁস- 

লেখকের উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য অনেক 'পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে 1 আজ 

কাল কোন নৃশংস নরাধমের নাম করিতে *ইলে প্রায়ই সিরাউদ্দৌলার সহিত 
তুলনা হইয়া থাকে। কিন্তু সিরাজ প্রকৃতপক্ষে এইরূপ নরপশ্ড ছিলেন কি 

না, ত'হা! অনেকে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই । সিরাঁজউদ্দৌল1..বখন 
তাহার মাতামহের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাহার বয়স .আঠার 

বখসর। এ বয়সে বুদ্ধির স্থিরতা ব1 দুরদর্শিতা জন্মে না। স্মৃতরাং সিরাজ 

যেকোন কোন অংশে স্থির-বুদ্ধি ও অদূরদর্শী ছিলেন, : তাহা .এক প্রকার 

শীকার করিয়া! লওষা যাইতে পারে । তরুণ বয়সে .একটি বহুষমুদ্ধ__বন্ু- 

জনাকীর্ণ রাজ্যের অধিকার পাইলে, সহজেই রাজ্যাধিকারীর ক্ষমতাপ্রিয়তার 

বিকাশ হয । সিরাজ যে বাঙ্গাল! বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী .পাইজ।] উদ্ধত 
ও ক্ষমতাপ্রিয় হইফ্াছিলেন, তাহাও আশ্চর্য্যের কথা নহে । আজ কাল স্ুসত্য 
দেশেও এইরূপ ক্ষম্তাপ্রিরতার দৃষ্টান্ত দুশ্রাপ্য নহে। জন্মণির সম্রাট 

ও.রুষিয়ার জার কিরূপ কঠোর ভাবে আপনাদের. রাজশক্তির পরিচয় দিয় 

থাকেন, তাহ! অনেকেই জানেন ।' স্বদেশহিতৈষী আরাবি পাশ! স্বার্থপর 

ইৎরেজেরু ক্ষমতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে : ইতলগ্ডের উদারনীতিক 
সম্প্রদায় তাহাকে কিনুপে স্বদেশ হইতে নির্বাসিত কুন্বিম্বাছেন, তাহাত কাহাঃ- 

রও অবিদিতু,নাই ৷ এই সকল পরিণতবুদ্ধি দূরদর্শরে কেহ ক্রুরপ্রকৃতি 'নর- 
শার্দ.ল বলিয়া উল্লেখ করেন না| অথচ 'পরিণতবুদ্ধি অদুরদরশী 1 সিরাজউদ্দৌল! 
উদ্ধত ভাবের পরিচয় দিয়াছেন বলিয্বাই ষে, সস প পাপন -ভার তাহার দ্ধ 
সমর্পিত হবে,সেই বা.কোন, কথা? . * টি ২৬ 2 

বাঙ্গালা. ইংরেজাধিকারের কথা কেবল চডুরী, ও প্রবঞ্চনা ও অবাধ্যতার 

পরিপূর্ণ ।. এই চাতুরী মন, প্রবর্ধনামর ও অবাধ্যতাময়' কথার গ্রাসঙ্জে আমরা? 
সিরাজ উদ্দোলার পরিচন্থ পরই পরই. পরিচয়ে সিরাউদ্দোলার চবিতে. 

ক 



৬৯৮: ও নবজীবন। 
সত দোষ দেখ! ন! যার, তাহার প্রতিঘন্থী ইংরেজের চরিত্রে ততোধিক দোষ 
দুষ্ট হৃহইীয়! থাকে।. পিরাজউন্দোলা যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার 
স্থবাদার, ইংরেজেরা কলিকাতায় তখন একদল সামান্য ব্যবসাদার । এই 

ব্যবসাদ্বধারের দল -ম্বে কোন প্রকারে হউক, নবাবের আদেশে তাচ্ছল্য 
দেখাইক়া--নবাবের 'মতে উপেক্ষা! প্রদর্ণন করিয়া! আপনাদের আধিপত্য 

স্থাপনে উদ্যত হন। ইহারা নবাবের অধিকারস্থ একজন অপরাধীকে আপনা- 
দের আশ্রয়ে রাখেন, নবাব-পুনঃ পুনঃ ৰলিম। পাঠাইলেও তাহাকে ছাড়িয়। 
দেন না আবার নবাবের বিনা অনুমতিতে আপনাদের ছর্গ নির্মাণ করেন। 
একদল বিদেশী ব্যবসারীর এইরূপ আম্পর্ধা ও অনধিকারপ্রিয়তা রাজ্যাধি- 

পতির অসহনীয় । লাহোর দরবারের একজন তেজন্বী সর্দীর বৃদ্ধ পিতার 
অপমানে উত্তেজিত হইয়া, অস্ত্র ধারণ করিলে, ইংরেজ চিরবন্ধু রণজিৎসিংহের 
শিশু পুত্রকে রান্যচ্যুত করিয়া, অনায়াসে পঞ্জাব আত্মসাৎ করিতে পারেন, 
আর বাঙ্গালার নবাব একদল সামান্য ব্যবসায়ীর অবাধ্যতায় উত্তেজিত হুইফ্বা, 
তাহাদিগক্ষে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারিবেন ন! কেন, তাহা ইতিহাস নির্দেশ 
করিতে. অসমর্থ। সিরাজ তাহার একজন প্রতি্বন্ীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে 

ষাইতে ছিলেন, এমন সময়ে দুর্গ নির্মাণ, ও হুর্গের জীর্ণ সংস্কার জন্বন্ধে 
কলিকাভার-গ্রবর্ণর ডক সাহেবের অবিনয় ও অবাব্যতা-পুর্ণ পত্র পাইলেন। 
তাহার ক্রোধ প্রব্গ হইল: তিনি অবিলদ্ধে আপনার নির্দিষ্ট পথ পরিবর্তন 
করিয়া কাশীমবাজারে উপনীত হইলেন। ওয়াটস্ সাহেব এইস্থানে 
ইংরেজদিগের কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন । নবাব তাহাকে তাহার ন্বদেশীয়দিগের 
অবাধ্যত1 ও বিনয়ের জন্য মিষ্ট ভত্পনা করিলেন ! কিন্তু ওয়াটস্ ওয়ারেণ 

হেষ্টিংস প্রভৃতির সহিত তিনি সদ্ব্যবহার করিতে ক্রটি করিলেন না &. 
অপমান-কুদ্ধ, নরঘাতক ও গীর্তিণীর গর্ভবিদারকের সমক্ষে ইংরেজেরা অক্ষত 
শরীরে রহিলেন। "ইহার পাঁচদিন পরে নবাব ব লসৈন্ে কলিকাতার রা রর 
যাআ! করিলেন । রি 

.আইকখে নবাবের সহিত চা বিরোধ টে শেষে টি দ্ধ ্ 
এই বিরোধের অবসান হয় । শটনার মৃল সুত্রে ধরিয়া বিবেচনা করিলে বোধ 
হইবে, ইংরেন্সদিংগর অবাধ্যতা )ও প্রাধান্যপ্রিরতার অন্য এই .বিরোধ বটি 
ছিলি না রা 'আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে উদ্যত হ্ রঃ ছিলেন 

| ঞ্ ন015585 /001119:50 4989 19,875. টি 



বঙ্গে ইংরাজাধিকার। ৬৯৯ 

সির়া্উদ্দৌলা ইছার প্রতিতবন্দী: হওয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বর্তমান 
সময়েও দেখা যাঁয়, ইংরেজ যে কোন কার্যের উদ্দেশ্যে ষে কোনস্থানে গন 

করেন, প্রায় সেই স্থানেই কোন না কোন প্রক্কারে আপনাদের ক্ষত 

স্থাপন করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেওঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল 1 

ইংরেজ বাণিজ্য. করিতে বাঙ্গালায়. আসিয়া॥ ধীরে ধীরে ছুর্গ নির্মাণ 
ও ভাহাতে সৈন্য নিবেশ করিতে থাকেন। এজন্য নবাবের প্রতি তাচ্ছল্য 

দেখাইতেও ক্রুটি করেন নাই । নবাব ইহাতে ক্রুদ্ধ লইলেও কাশীমবাজারে 
কলিকাতাস্থিত ইংরেজদ্দিগের সতীর্ঘথগণের' সহিত সদ্ব্যবহার করিতে 

ভূপেন নাই |. ইহা! বাঙ্গীল1, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকারী অটাদশবাঁ় 
তরুণ যুবকের অক্স সখ্যাতির কথা নহে. । | 

সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিলেন । এই সময়ে সিন 
কুচীতে ৫১৪ জন লোক ছিল। ইহাদের মধ্যে পর্তগীস ও ইউরেশীয়ের 
সংখ্যাই বেশী, ১৭৪ জন মাজত ইৎরেজ। যাহা হউক, গবর্ণর ডেক সাছেব 

ও সৈন্যদ্দলের অধিনায়ক মিন্চিন্ সাহেব নবাধের- আক্রমণে ভীত হইয়া, 

দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। * কলিকাত1 নবাবের অধিকৃত, হইল । 
নবাব পর্ড,গীস্ ও ইউরেশীয়দিগকে ছাড়িয়া দিলেন। কেবল হলওয়েল 
প্রভৃতি ১৪৬ জন ইংরেজ তাহার বন্দী হইলেন ।: সিরাজ এই, বঙ্দীদিগের-. 

প্রতি কোনরূপ কঠোরতা দেখান: নাই। তিনি হলওয়েল প্রভৃতির বন্ধন: : 

মুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে, অনেক আশ্বাস. দিলেন * । ৯ 

নবাবের এইরূপ ব্যবহার, তাহার শিষ্টতা ও সৌজন্ের দ্বিতীয় প্রমাণ । যে. 
নরহত্যায় আমোদিত, হয়, কেহ. বিপদগ্রস্ত 'হইলে আহলাদে গলিয়া যায়, ্ 

সে কখনও বন্দীকৃত শক্রকে বন্ধন যুক্ত করিদ্বা, আখ্বীসিত করে না1 হতভাগ্য... 

সিরাজের অনেক দোষ: থাকিতে পারে, কিন্তু পততিতে শক্রর প্রৃতি এইরূপ“ 
শিষ্টাচার প্রদর্শনে, তাহার যে ওগ-গরিমা প্রীকাশ ঠা রে বাহ 
আদর করিতে বিুখ হইবে না ৩ বিচ টা 

বন্দীতূত:১৪৬ জন ইংরেজকে, আসাম দিলেন বটে, কিন হাতের: 
রুষ্ট ঘুচিল..না) খাহার হত্তে এই সকল বন্দীর' রক্ষার তাঁর ছিল, 
তিনি সকলকে রাব্রিকালে একটি অতি সন্ধীর্ঘ গৃছে আবদ্ধ করিস রাধিলেন। - 
প্রচণ্ড নিদাতের নিশীথে এইরূপ বায়ু শুন্য গৃক্ছে 'আরদ্ধ খাকাতে- অনেকের, , 

ক. 1900108930-482ঞ৮ 0 পর. . 



৬২০ মবজীবন 

প্রাণ্বায়ুর অবসাঁন হইতে লাগিল? ভর়ঙ্করী রাত্রি প্রভাঁত হইলে ১৪৬ 

জনের মধ্যে ২৩টি বিবর্ণ বিশীর্ণ কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট জীবিত দেহ বাছিরে 
আসিল। নবাব রাত্রিকালে বিশ্রাম গৃহে নিদ্রা যাইতে ছিলেন; এই 
শোচনীয় অন্ধকৃপ হুত্যার বিষয় তীহাঁর গোচর ভয় নাউ । সুতরাং এজন্য 
তাহাকে দায়ী কর। যাঁঈতে পারে না। প্রভাতে এবিষয় তাহার গোচর 

হইলে তিনি বন্দীরক্ষকগণকে সমুচিত শাস্তি দেন নাই, এইটি তাহার একমাত্র 
দোষ । এদোষ গোঁপন করিতে কেহই ইচ্ছা করে না । কিন্ত মহাপাপী 
হড়সনের পৈশাচিক ব্যবহারের সাফাই করিবার জন্য ধাহারা ব্যগ্র হইয়া 

পুস্তক প্রণয়ন করেন, তীহারাই আবার অন্ধকপ-বিডম্বনার উল্লেখ করিয়া 

আপিক়াবাসীর নৃশংসতার নাসিকা কুঞ্চিত করেন,_ইহাই আশ্চর্যের 
আশ্চর্য্য, এবং বর্তমান সভ্যনীতির রহস্য। 

সিরাজউদৌলার রাজত্বের একশতবৎসর পরে ব্রিটিশ কোম্পানির সশা- 
সিত ভারতবর্ষে খন সিপাহি হাঙ্গাম] মিটিরাঁ গেল, তখন কাণ্জেন হডসন 

দিল্লীর তিন জন রাজকুমারকে যেরূপ নির্দয়রূপে হত্যা! করিয়াছিলেন, তাহা 
মনে হইলে আজ পধ্যন্ত হৃদয় কম্পিত হইয়া! উঠে। হুমায়নের সমাধি 

মন্দিরে '্রতাজআ্মার আশ্রয় ভবনে এই রাজকুমারগণ আত্ম রক্ষণ করিতে 

ছিলেন। আপনাদের ভীবন রক্ষা পাইবে, এই আশায় ইহারা সমাধি-মন্দির 
হইতে আপনাদের ইচ্জায় বাহিরে আসিয়া] ইংরেজ জেনানী হড্সনের নিকটে 

আত্মসমর্পণ করেন। ইহাদের মুখমণ্থলে ভয়ের চিহ্ু ছিল না-আশক্কার 

কালিমা ছিল ন-_নিরাঁশীর বিষণ্নতা ছিলন!, ইহার] উপস্থিত হইয়া বিনয় ও 
নম্রতার সহিত হড্সনকে অভিবাদন করিলেন। হড্সনও প্রত্যভিবাদন করি- 

লেন। ইড্সন ইহাদিগকে সমাধি-মন্দির হইতে পাঁচ মাইল দূরে লইয়! গেলেন। 
শেষে আপনার 'সৈন্যদ্বারা ইহাদের আরোগিত গৌরুর গাড়ী ঘেরিলেন, এবং 

ইহাদের গরাত্র বস্ত্র খুলিয়া স্বহস্তে ইহাদিগরকে গুলি করিয়া বধ করিলেন। কেবল 

খই হত্যাতেই ব্রিটিশ বীরপুরুষের ক্রোধ শান্ত হইল না। হড্সন্ নিহত সম্রাট 
পুক্রগণের অস্ত্র, অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ অংগ্রহ পুর্ধ্বক দিল্লী নগরে যাইয়া মৃত দেহ- 
গুলি বাহিরে অনাবৃত স্তানে ফেলিয়া রাখিলেন *। স্ুসভ্য 'ত্রিটিশ রাজত্বে 
ব্রিটিশ বীরের নিকটে এইরূপে আশ্রয় প্রার্থার আত্ম-সমর্পণের গৌরব রক্ষ। 
পাইল, ব্রিটিশ বীর পুরুষ এইরূপে : ুদ্রবিরত শোচনীয় দশাগ্রস্ত দিরাশ্রয় 

* 112701105 150127) ঘ:207010 ০], [.:448. ্ 



বঙ্গে ইংরাঁজাধিকাঁর ৬২৯ 

জীবকে হত্য! করিয়া জগতের মমক্ষে আপনার অপুর্ব বীরত্ব কীর্তির পরিচয় 
দিলেন । আর সেই মহা পাপীর মহতী কীর্তির গৌরব তাহার সজাতীয় 
পুণ্যাত্মাগণ উচ্চ কণ্ঠে গান করেন । হায়! জয়শ্রী ! ভুমি মনুষ্য হৃদয়কে 
কতই ন! মলিন করিতে পার। | 

কিন্ত ঠিক এই ওজনের না হৌক, এইরূপ দোঁষ, এই ভাবের দোঁষ,_ 
বিচারে শৈথিল্য, পক্ষপাতের বিচারে সজাতি পাপিষ্ঠের অব্যাহতি, রাজার 

বা রাজপুরুষগণের দণ্ড-প্রণেতৃত্ব ভাবে বিষম বিড়ম্বনা_-এরপ ঘটন কি নিত্য 

ঘটিতেছে না? এখনকার দিনে অনেক" নরঘাতক ইৎরেজকে ইংরেজের 

বিচারে অব্যাহতি পাইতে আমর কি দ্েখিতেছি না? মহারাণনী বিক্টোরিয়ার 

রাজত্বে উদারতা ও সমদর্শিতার উপাসক প্লাডট্টোন প্রভৃতির প্রাধান্য সময়ে এই 
সকল ঘটন1 আমাদের চক্ষের উপর ঘটিতেছে। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 

ভাঁগেধাহার। রাজনীতি বিশারদ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, রাজ্যশাসনে 
ও প্রজা পালনে ধাহাঁর1 দূরদর্শী বলিয়া! গৌরব লাভের প্রয়াসী হইয়াছেন, 
তাহারা যাহ! করিতে পারিতেছেন না, অষ্টা্শ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি 
অপরিণত-বুদ্ধি তরুণ যুবক তাহা যে, করিতে পারেন নাই, ইহা! কিছু বিচিত্র 

নহে । কিস্ত এজন্য নিরন্তর অকথ্য কলঙ্কের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার পর- 

লোকগত আত্মার সন্তর্পণে প্রবৃত্ত হওয়া কতদুর ন্যায়সঙ্গত, বলিতে পারি না। 

অন্ধকূপ হত্যার পর একজন ইংরেজ সেনানী মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় 
উপনীত হন। ইউহারই অসাধারণ সাহস ও প্রতিভ1 অথবণ ইহাঁরই অপা-. 
ধারণ চাতুরি ও ছলনা বাঙ্গালায় ইৎরেজের অধিকার বদ্ধমূল হুয় । 

কর্ণেল ক্লাইব মাদ্রাজ হইতে আসিয়া কলিকাত1 উদ্ধার করেন। ইহার 
.পর হুগলী অধিকৃত হয় । হুগলী সুরক্ষিত অবস্থাপ ছিল নাঁ। ইংরেজ 

কোম্পানি এই স্থুযোগে-নবারের সৈন্য পছছিতে না প'ছছিতেই হুগলীর 
উপর গোলা 'গুলি চালাইতে আরম্ভ করেন। ইংরেজেরা উড়িয়া আসিয়া 

কিবূপে বুড়ির বসিতেছিলেন, তাহা" ইহাতে বুঝা যাইবে। ইংরেজ কর্তৃক 

হুগলী অধিকারের সংবাদে নবাব ক্রুদ্ধ হন। এস্লে ক্রোধ না হওয়াই 

আশ্চর্ধ্য। একদল বিদেশীয়ের এইবপ অত্যাচারে যে রাজ্যাধিপতি নীরবে 
থাঁকেন, তিনি প্রকৃত নরপতি নামের যোগ্য নহেন সিরাজউদ্দৌলা ক্র 
হইয়া, আবার সৈন্য লইয্বা, কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু এবার ইংরেজ- 
দ্রিগের ক্ষতি হইল. না। নবাবের সহিত ইংরেজের! সন্ধিস্থাপন করিলেন। 



৬২২ নবজশ্ববন | 

' এই সন্ধিতে তাহাঁদের অনেক লাভ হইল। তাঁহারা আপনাদের ইচ্ছামত 
কলিকাতা গড় খাই করিবার অধিকার পাইলেন । নবাব ও তীহাঁর কর্মচারী- 
গণ, তাহাদের. যেসকল সম্পত্তি লইয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। 
পুর্ব্ব ফন্খাণ অনুসারে ইৎরেজের] যেসকল ক্ষমত! পাইয়াছিলেন, তাহ! বজায় 
থাকিল। তাহারা বাস্্ালা, বিহার ও উড়িষ্যায়, স্ছলপথে ও জলপথে বিনা 

শুন্ধে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইলেন । এতদ্যতীত তাহাদিগকে টাকা 

প্রস্তুত করিবার অধিকার দেওয়] হইল । নবাঁব ইংরেজদ্দিগকে রক্ষা! করিতে 

সম্মত হইলেন, হীংরেজেরাও নবাবের সাহাঁষ্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন * | 

এই সন্ধিস্থাপনের দুই দ্িন পরে নবাব মুর্শিদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান 

করিলেন । 

যে সন্ধিতে ইংরেজ পক্ষেক্ক+গত লাভ হইল, ইংরেজের1 যদি সেই সন্ধির 
নিয়ম রক্ষা করিয়া! চলিতেন; তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু ছুরস্ত 

লোভী আত্ম লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না । নবাব ইংরেজ কোম্পানির 

নিরস্তর সুবিধা করিয়া দেওয়াতে ইৎরেলছেরা এখন তাহার সুখ্যাতি করিতে 

প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরেজের বক্তুতায়--ইংরেজের চিঠিপত্রে, নবাব সিরাজ” 

উদ্দৌলা এখন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিয়া সর্ানিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু এই 
বন্ধুতা--এই সম্মানের উদ্দেশ্য-_সর্ধবন্ব গ্রহণ। বন্ধুর সর্বন্য গ্রহণ করিতে 

না পারিলে, বন্ধৃতার গৌরব রক্ষা পাইবে কেন ? নবাব বনু বিস্তুত জনপদের 
অধিকারী ও বহু সম্পত্তিশীলী, স্থতরাং তিনি ঘোর অত্যাচারী । এই অত্যা- 
চারের অপরাধে তাহাকে সর্ধস্বাস্ত করাই উচিত। উপস্থিত সময়ে ইহাহি 

লর্ড ক্লাইবের প্রধান নীতি ছিল। ইংরেজাধিকারের পরবত্তাঁ ইতিহাসেও 
আমর! এই' নীতির বিকাশ দেখিতে পাই। ধনসম্পভির মহিমায় ও দেব 

বাঞ্ছনীয় কোহিস্রের বিমল বিভায় পবিত্র পঞ্চনদ ভারতে তুলনা রহিত, 
সুতরাং লাহোর দরবার উচ্চ, বল ও শাস্তির বিরোধী । এজন্য দলীপৃসিংহকে 
রাজ্যচ্যুত করাই সঙ্গত। বিপুল বৈভবে অধোধ্য। লক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন 
ক্তরাং অযোধ্যা ঘোর অরাঁজকতাপুর্ণ; অধোধ্যার নবাঁবকে মুচিখোলায় 

নির্বাসিত কর] কর্তব্য । দাহিরের ছুহিতা হন্দরী না হুইক্যে সিস্কুজয়ী- 
কালদেমের শিরশ্ছেদ হত না। হতভাগ্য ভারতের ব্রাজ্যগুলি ধনসম্পত্তিতে 

ক 00770915 171100956970 ০0], 411. 7, 1৮---18, 19119909278 রর 
০7 [5070 01159, 1. 189, 



জননী কোথায় ? ৬২৩ 

গৌরবান্বিত না হইলে রাজ্যাধিকারীর। ছুর্দশায় পড়িতেন না। এই লোভ- 
লালায়িত নীতির সুত্রপাত লর্ড ক্লাইব করিয়া গিম্বাছেন, পরবর্তী সময়ে লড 
ডালহৌসী তাহারই সম্প্রসারণ করিয়াছেন । বঙ্গে ইংরেজাধিকারের মূল 
গ্রস্থী পৌনঃপুনিক দশমিকের মত ভারতেতিহাসে কতবারই ন। দেখা দিয়াছে! 

আবার যে দেখিতে পাইব না, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? - * 

জননী কোথায় 

এ নহে ত সেই উদাস আকাশ 

হু ছু করে মন হেরিলে যাহার ।. 
এ নহে ত সেই টাদের কিরণ 

উল্লাসের শূন্য ছায়। ভাষে যায় ॥ 
সে সমীর আজ নহে ত এ কভু 

সে শুধু বহিত পরশিক্! কায়। 

প্রাণী কণ্ঠরৰ নহে ত এ সেই 
নিতান্ত একাকী হ'ত প্রাণ তায় ॥ 

সে শূন্য প্রকৃতি নাহি আজ আর 
এ প্রাণ সঞ্চার ছিল না তাহায়। 

যেদিকে নিধি আজ সেই দ্দিক 
উথ্থলি উলি পড়ে মমতায় ॥ 

প্রবাসী সস্তানে হেরি প্রত্যাগত 

প্রেম ভূছলিত অতুল বদনে, 

বিরহিণী মাত! 

সেহ-বিগলিত মধুর বচনে ॥ 
আজি এ প্রকৃতি পরিপ্নুত হেরি 

পুত্রপিরিচিত সেই মমতায় । 
যেন এ জগত . বক্ষ বিছাইয়া 
ডাকিছে আমায় “সায় বাছা আয় ॥ 

হৃদয়ের মম 

ডাকে যথা তায় * 

এ ছুজ্জেয় প্রেম ছিল যে কেবলি 
মায়ের আমার হৃদয় ভাগারে। 

কোথায় পাইলে তুমি সেই স্বেহ 
বল' একবার প্রকৃতি আমারে ॥ 

একাকী প্রবাসে চিরবাসী আমি 

দাসত্বের গ্রন্থি কণ্ঠের 'বন্ধন। 

জবলস্ত চিতায় 

জ্ঞান ভস্মরাশি ছিল আচ্ছাদন ॥ 
নেহের ভাগুারে দুর লক্ষ্য করি 

চিরতৃষ্ণাতুর জীবন আমার । 
সে নেহে কাঙ্গাল হুইয়ে এখন. 

দগ্ধ জ্ঞানে ভম্ম হত ন1 সঞ্চার ॥ 

নিতান্ত অনাথ নিতান্ত নিস্পৃহ 
নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছিল প্রাণ । 

ইহ জীবনের আশা! অভিলাস 
হয়েছিল,যেন সব(ই) অবসান ॥ 

কর্ম নামে বাহা ধর্দের বিকাশ 
প্রবৃত্তি তাহার ফুটিত না আর । 

চিত্ত না বুঝিত ূ জীবনের মম্ 

ছিল কি না ছিল কোন ব্যবহার ॥ 



৬২৪ 

_ জাহ্নবী তীরে জীর্ণ অষ্টালিকা 

প্রবাষে একাকী বসিয়া তাহায় | 

খুলি বাতায়ন চাহিয়া! আকাশে 

ভাবিতাম শুধু জননী কোথায়? 
কে দিবে বলিয়া জননী কোথায় 

হেন মহাজ্ঞানী কে ছিল সংসারে। 

কে দিবে সান্বনা জননীর শোকে 

এত সুধা কার জ্ঞানের ভাগারে ॥ 

প্রাণান্ত করিয়ে যেসংদার তরে 

সুদীর্ঘ জীবন করিব বহন। 

যন্ত্রণায় মম হৃদয়ে তাহার র 

ন! মিলিল যদি সাত্বনা কথন,” ূ 

তবে কোন্ সুখে সব্ব বিনিমক্কে | 

করি একমাত্র দাসত্ব সন্বক্ত ? | 

এই মরুময় সুদীর্ঘ জীবন- | 
ভারে অবনত হইয়া কিফল? ূ 

হতাশ হৃদয়ে উদাস নয়নে 

সংসারের পানে করি দরশন | 

ভাঁবনাত় যুগল নয়নে ূ 

হইত কেবলি অশ্রু বরিষণ ॥ ূ 

আজ অকম্মাৎ কোথায় পাইলে | 

প্রকৃতি এ প্রেম মায়ের আমার । ৰ 

তোমারি হৃদয়ে পরুষাক্মা তার | 

লুক্কারিত কিন! বল একবার । ৃ 

আজি বে আকাশ তারি মায়! মত! 

বেষ্টরা আমার আছে চারিধার। ৃ 

তারি স্নেহ মত এ চাদের আলো 

_. পড়িতেছে ঝরি হৃদয়ে আমার 

এ মৃদুল বায় পরশিছে কায় 

. মায়ের আমার ব্যজনের প্রায়। 

টি এং 

| 
ৃ 

ক 
রর 

নবজীবন। 

প্রাণী কণ্ঠ এই 

মায়ের আমার সম্ভাষণ'মত 

উথলিছে সুধা প্রাণীর ভাষায় ॥. 

তুমি বিনামা গো নহে কেহ আর 
আজি এ প্রকৃতি তোমাতেই মাথা । 

কাদিয়া উঠিছে বড়ই এ প্রাণ 
সেই মুখখানি বারেক দেখা ॥ 

অথবা তোমার বচন ঠেলিয়ে 

প্রবাসী হুইস্-সেই অভিমানে, 

দরশন আর দিবে না জননী 

এ তব নিম্মম অধম সম্ভানে ॥ 

বুঝি নাই মামি বুঝিতে পারিনি 

কি ব্যথা সহিতে বিরহে আমার । 

এস এইবার যাবত জীবন 

বসির! রঙ্বি ক্রোড়ে মা তোমার ॥ 

লুকায়ে রহিবে কত দিন তুমি 
আমি মা তোমার কোলের সস্তান। 

জগত ব্যাপিনী এ তব ছায়ায় 

ঢাপিয়া রাখিব সতত এ প্রাণ ॥ 

যখনি হেরিৰ এ নীল আকাশ 

হেরিতে তোমায় তুলিব আথি। 

এ চাদের আলো। হেরিব ষখনি 

কাধিব তখনি তোমারে মা ভাকি॥ 

এ মুছু মলয় বহিবে যখনি 

প্রসারিৰ প্রাণ ধরিতে তোমায়। 
যথনি শুনিব 

তব কণ্ঠ ভাবি বুকে ল'ব তায়। 

কোথায় রহিবে লুকায়ে জননি 

এ জগত বুকে চালি দিয়-প্রাণ। .. 

মাধুরী তাহার তন্ন তন্ন করি 

করিবে কেবলি তোমার সন্ধান 



তিগুণ ও সৃষ্টি? 
১। ত্রিগুণ কি বুঝা আবশ্যক । ক 

হিন্দু শাস্ত্র বুঝিতে হঈলে: প্রথমেই ত্রিগুণ কি তাহা বুঝিতে হয়। শ্রুতি 

স্বৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, কাব্য, ইতিহাস-_£মন কোন গ্রস্থই নাই যাহাতে 

ত্রিগুণের কিছু না কিছু উল্লেখ নাই । কিন্তু ত্রিগুণের গুঢ়ার্থ বুঝ! নিতাস্ত 

সহজ নহে । আধ্য খষিগণ সংসারের কি, চেতন, কি অচেতন, সমস্ত 

পদার্থের মূলে ষে প্রকৃতির কার্ধ্য নির্দেশ করিয়াছেন,সেই প্রকৃতিই এই ত্রিগুণ 

ব্যতীত আর কিছুই নহে । তাহারা বলেন, * 

“সত্ব রজন্তম ইতি এবৈৰ প্রকৃতিঃ সদ11, খ্যদর্শন। 

সত্ব, রজঃ ও তমঃ সন্মিলিত এই তিন পদাথ,ই প্রকৃতি । ইহারাই জগ- 

তের বীঙ্গাবস্থায বর্তমান থাকে, এবং ইহা হঈতেই জগতের যাব হীয় পদার্থের 

উৎপত্তি, পরিণতি ও বিনাশ হয়। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ এই ত্রিগুণের 
ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। আধা খষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, এ 

যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণা অনস্তের মধ্যে নগণ্য হইয়া--মনুষোর পদ-দলিত 

হইতেছে, আর এই যে স্থষ্টি রহস্তের অপুক্বতম দৃষ্টান্ত মনুষ্য উহ1 পদ- 

দলিত ন্রিতেছে, উভয়েই সেই তরিগুণের ক্রিয়া বিশেষ মাত্র । তাহার! 

এই ত্রিগুণের তত্ব হইতেই সংসারের যাবতীয় তত্ব নির্ধারিত করিয়াছেন। 
এই তিন তত্বের উপরেই তাহার] সযাজ-বিজ্ঞান, জীবন-বিজ্ঞান, নীতি-শাস্ত্ 

ব্যবহার-শাস্ত্র প্রভৃতির ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। উহারই উপর তাহার! 

মুক্তি, পরকাল, পুনর্জন্ম, আত্মার অমরত্, ত্রষ্টা ঈশ্বর, পরমাণ শক্তি প্রভৃতি 

সমুদায়ই কঙ্গনা করিয়াছেন। জগতের পরিণতি, না পরিণতি, মানুষের 

পরিণতি সমস্তই তাহারা এই তিন তত্ব ভইতেই "নির্ধারিত করিয়াছেন 

আধুনিক দার্শনিকের মনোবিজ্ঞান বুঝিতে তাহার মূল তত্ব স্থির 

করিতে পারেন না মন্ুষ্যের কর্তব্য কি, তাহাদের কি নীতি অঙ্গূসরণ করা 
উচিত, তাঁহীর- ভিভ্তি অন্বেষণ করিয়া পান না; কিন্ত প্রাচীন আধ্যখধিগণ, 

এই ত্রিগুণের উপর মনোবিজ্ঞান ও নীতি বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত করি 

কেমন সকল বন্দর মীঁমাৎস| করিয়াছেন | অতএব যখন হিন্দু দর্শন শী 



৬২৬ নবজীবন | 

সথষ্টি হস্তে ত্রিগুণ এত উচ্চ আফ্ধন গ্রহণ করিয়াছে, যখন আর্য খধিগণ 

এই বিচিত্র জগৎ কার্য মধ্যে তিনটি মাত্র মুল তত্ব উত্ভেদ করিয়। তাহা 
হইতেই সমস্ত জাগতিক ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়াছেন, তখন সে বিষয় আলো- 
চনা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য । জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত, আমর! 
যড়দুর পারি এই অদ্ভুত জগতের স্থষ্টি কৌশলের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা 
করি । এক্ষণে ক্রমে ক্রমে যতই জগতের তত্ব (195) গুলি আবিষ্কৃত হইতেছে, 

ততই এই' রহন্ত উত্ভেদের জন্য পণ্তিতগণ অধিকতর অগ্রসর হইতেছেন। 
আর্ধ্য খধিগণ কিরূপে অতি প্রাচীন কালেই সেই সমস্ত তত্ব উত্তেদ করিয়া- 
ছিলেন, এবং তাহাদের উদ্ভাবিত তত্বের মুলে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সত্য 

নিহিত আছে কিনা, তাহাই দেখান আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য | 

্ ২। 'ত্রিগুণের প্রথম উল্লেখ কোথায় । 

এই ত্রিগুণ কোন সময় হইতে আমাদের শাজে প্রথম স্থান পাইয়াছে, 

তাহ? বল? সহজ নহে । বেদে ইহার বিশেষরূপ উল্লেখ আছে কিন জানি 

না। উপনিষদের এক স্থানে লিখিত আছে-_ 

“অজ মেকাং লোহিত শুক্ুরুষ্ণাৎ বহবীঃ প্রজাঃ গছজমানা স্বরূপাঃ 1 

অর্থাৎ জগতের -মূল লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ, সন্মিলিত এই তিন পদার্থ 

হইতেই এই বহু প্রজার উৎপন্ন হইয়াছে । পরবস্তা দর্শন শান্তে পাওয়া 

যাঁয়,যে রঃ সত্ব ও তমোগুণও যথাক্রমে উল্লিখিত তিন গুণ সম্পন্ন । স্থতরাং 

যদি এই লোহিত শুরু ও কৃষ্ণ উলিখিত গুণের নামান্তর হয়, তবে উপনিষদেও 

এই ত্রিগুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উপনিষদের পরেই দর্শনগুলির 
স্ষ্টি। এই সময়েই বোধ হয় ভারতে দর্শন এবং সম্ভবত বিজ্ঞানের চরম উন্নতি 

হইয়াছিল | ন্ুতরাৎ স্ষ্টি রহস্ত উদ্ভেদের জন্য এই জময়েই সর্ববাপেক্ষ] 

অধিক চেষ্টা হুয়। সাংখ্যকার মহ্র্ষি কপিলই এই পথের প্রধান অগ্রণী । 

হিন্দু মাত্রেই তাহাকে সর্ধপ্রধান জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করেন'। সকলেই 

জানেন “নান্তি সাংখ্য সমৎ জ্ঞানং” ; ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ শ্বয়ং বলিয়াছেন, 

আমিই “সিদ্বানাং ক্লে মুনি 1৮ ভাঁগবতে কপিল দেব, অবতার বিশেষ । 

শুধু তাহাই নহে নিরীশ্বর সাংখ্য বৌদ্ধদিগের মধ্যেও অত্যন্ত পুঁজনীয় ছিলেন। 
সাংখ্য দর্শনেই সৃষ্টি তত্ব স্থিরীকৃত করিবার সময় এই ত্রিগুণের উল্লেখ 
হইয়াছে । এই ত্রিগুণের বিশেষ বিবরণ, ত্রিগুণ হইতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া চি 

আমরা”সাংখ্য হইতেই বিশেষরূপে জানিতে পারি। ' 
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 দর্শনকারদিগের মধ্যে কপিল ব্যতীত এই ব্রিগুণের বিষয় স্পষ করিয়া 
আঁর কেহই উল্লেখ করেন নাই। সেশ্বর সাতখ্য পতঞ্জলির উল্লেখ, কিছুই নহে 
বলিলেও চলে । বেদাক্ত স্ত্রে ইহার বিশেষ উত্বেখ নাই । ব্রন্ধের সৃষ্টি শক্তি 
মায়! বা অবিদ্যাকে ত্রিগুণাত্মিকা বল! হইয়াছে মাত্র । পঞ্চদশী প্রভাতি 
পরবর্তাঁ বেদাস্ত মত প্রতিপাঁদক গ্রন্থেও ইহার কতক বিবরণ পাঁওয়া যাঁয় যাহ! 

হউক কিন্ত পুরাণগুলিতে ইহার সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ দেখা যায় । সকল 

পুরাণেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া বুঝাইতে হয়। সুতরাং প্রায় সকল পুরাণেই 
উক্ত ত্রিবিধ গুণের ন্যুনাধিক পরিমাণ অবতারণা আছে। কিন্ত সর্বাপেক্ষা 
ভগবদীতাতে ত্রিগুণের বিস্তারিত বিবরণ দেখা যায় । গীতার প্রায় ছুই 
অধ্যাঁয় ইহার ব্যাখ্যাক্স পুর্ণ। আমরা যথ! সময তাহার উল্লেখ করিব । 

৩। স্থষ্টি বুঝাইতেই প্রধানত ত্রিগুথের অবতারণ! 

পুর্বে যত দূর উল্লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই বুবিতে পার! যায়, 
ষে প্রধানত স্থ্টি রহস্য উত্ভেদের জন্য এবং দ্বিতীয়ত এই পরিদৃস্ত- 
মান জগতের গুড তব বুঝাইয়া দিবার জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা এই 

ব্িগুণের অবতারণা করিয়াছেন । বৌদ্ধ শাস্ত্রের কোথাও স্থষ্টিতত্ব উদ্ভে- 
দের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। জগত বুঝাইতে *গিয়া ত্্ট 

প্রক্রিয়া দেখাইতে গিয়া! ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকার অধিক দূর যান নাই। 

তাহার! পরমাণ্ (৪০০৪) ও অদৃষ্ট (বা অজ্ঞাত শক্তি ?) পর্য্যন্ত গিয়া তাহা 
হইতেই দ্বযগুক, ত্রাণুক (00019090165 ০07 200208,9 2704 0180. 80199) প্রভৃতি 

কল্পনা করিয়া এ জগতের স্য্টি বুঝাইয়াছেন। এ বিষয়ে, গৌতম 
ও কণাদের মধ্যে বিশেষ প্রতেদ নাই; 

নটায় ও বৈশেষিক দর্শন অনেক পরিমাণে সৃষ্টি প্রক্রিয়া নির্দেশ সন্বন্ধে 
আধুনিক পাশ্চাত) পরমাঁণ, বাদী (20997081188 প্ডিতদিগের মতাঁবলম্বী । 

ইহারাঁও “বলেন, পরমাণ, হইতেই জগতের স্থষ্থি। পণ্ডিত হবার্ট স্পেন্দর 

এক স্থলে বলিয়াছেন, "শুধু পরমাণ্ ও মাধ্যাকর্ষণ হইতেই এই সমগ্র 

জগতের স্থৃষ্টি কল্পনা করিতে পারি ৮ লাপ্লীল «প্রমুখ আধুনিক বৈজ্ঞা- 

নিক পণ্ডিতদিগেরও এইরূপ মত। ই*হাদিগেরই মতন ন্যায় ও বৈশে- 

ধিক দর্শনে পরমাণু, ও অদৃষ্ট বাঁ বিশেষ শক্তি হইতেই সমস্ত জগতের 

স্থষ্ট কল্পলন। হইয়াছে বেদাস্তকার আরও কতকদুর গিয়াছেন'। তিনি 

পরমাণ শক্তি প্রভৃতি সমুরাদই দেই এক অনাদি কারণ হইতেই উপর 
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করিয়ান্ছন । তাহার মতে পরত্রদ্দেব অবিদ্ন্ টি ইতেই জগতের উত্ঠতি 

হইয়াছে । সুতরাং তিনি এক্ প্রকার সমস্ত গোলযোগ [টাইয়াছেন। 

কিন্ত ভাষ্যকার ছাড়েন নাই-_আঁন এট রর অবিদ্যা, বা মায়াই ত্রিগুণা- 

স্মিক্ষা বলিয়াছেন এবং তাহ! হইঈতেই জগতের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন । 
স্বাহা হুউক মহর্ষি কপিল আশ্চর্ধা প্রতিভা বলে জগতের প্রকৃত আদি- 

কারণ মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিষাছেন ; তিনি পরমাণু ও শক্তির 

কিরূপে উৎপত্তি হল তাহাও কল্পনা করিয়াছেন। এবং এইবূপে স্থষ্ট্রি 
মূলতত্ব উদ্ভেদ করিতে গিশ্বা তিনি ত্রিগুণের অবতারণ। করিয়ধছেন। 

কপিলের পর সকলেই তাভাকে অনুসরণ করিয়! ত্রিগুণের দ্বারা স্যর 

প্রণালী বুঝাইয়াছেন । 

৪1 সুতরাং ত্রিগুণ বুঝিতে হইলে সাংখ্যের স্থষ্টি প্রণালী বুঝা আবশ্যক। 
অতএব ত্রিগুণ বুঝিতে হইলে, প্রথমে সাঙ্ঘযমতে স্থষ্ প্রণালী বুঝা উচিত। 

কিরূপে এই ব্রিগুণ হইতে মহর্ষি কপিল স্ষ্টি কল্পনা করিরাছেন, তাহ। দেখা 
কর্তব্য । আমরা এস্থলে তীহার যুক্তির অবতারণা করিব। যে আশ্চধ্য 
প্রতিভ জাগতিক ব্যাপার ধিশেষরূপে পধ্যালোচিনা এবং তাহার বিশ্বেষণ 

নণকরিষাই কেবল (৫ 177897%) মুলান্সসন্ধারী যুক্তি বলে * জগতের আদি 

কারণ স্থির করিয়া, ভাহা হইতেই এই জগত কার্য বুঝাইয়াছেন, সেই অতুল্য 
প্রতিভাকে আমর! একবার দূর হইতে দেখিব। 

ক তত্ব উদ্ভেদের জন্য পণ্ডিতের! বরাবর দুইটিমাত্র পথ স্বীকার করেন। 
সারের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া! অথব পরীক্ষার দ্বার তাহণদের 

সাধারণ ধন্ম শ্ছির করিব! এবং সেই সঞ্চলের কারণ হ্ুকুসন্ধান করিয়া তাহা- 
দফ্বিগকে শ্রেণীবিভাগ করিয়া এবং তত্পরে সেই শ্রেণীগুলিকে অপেক্ষাকুত উচ্চ* 

তর শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া ৪ আ্ঞাহার সাধারণ ধর্ম স্থির করিয়] ক্রমে বিশ্লেষণ 

বলে মুল তত্ব ঘতদুর সম্ভব স্থির করাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পঙ্ডিতদ্িগের অভি- 
মত পন্থা; ইহা ব্যতীত, এরূপে ঘটনাগুলি পরীক্ষা না করিয়া, তাহাদের কার্ধ্য- 
কারণ অনুসন্ধান না করিয়া, তাহাদের ধন্ম পধ্যালোচন। না কর্সিধা এব 

তাহাদের শ্রেণী বিভাগ মা করির1, কেবল কল্পনা বলে, কতকগুলিমাত্র ঘটন। 
দেখিয়! তাহাদের মূল শত উদ্ভেদ করিবার অন্য এক পণ আছে। ইহ! আধু- 
নিক বিজ্ঞানবিদ পগিতদিগের বিশেষ অনুসোদিত নহে । এরপ যুক্তি বলে 
কল্পনার উপর নির্ভর করিত কোন সত্য হিৰ করিতে যাওয়া, তাহার। গ্রমাকর 
মনে করেন। প্রথমোক্ত বুক্তিকে কার্্যাঙ্গসন্ধানী (8০91560 ০ % 199৪ 

- $9/%০1%) ঘুক্তি বলে, ইহাতে কার্য হইতে (20915815 ব1 বিশ্লেষণ. করা), 
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৫। গুণের অর্থ কি? 
কিন্ত বনি কথা বলিবার আগে-সাংখ্যমতে কৃষ্টি কার্ধ্য দেখাইবার 

আগে, গুণের অর্থ কি, তাহা! বুঝিষ্বা রাখা উচিত । গুণ বলিলে সচরাচর 

আমরা পদার্থের লক্ষণা, কখন বা৷ তাহার অন্তর্গত শক্তি বুরিয়? থাকি | ইংরাঁ- 
জিতে আমর গুণকে 09210 বা %0৮009৮০ বলি। আমাদের মতে পদার্থ 

বিশেষ হইতে তাহার গুণের বিভিন্ন সত্তা নাই। অগ্রির দ্াহিক1 শক্তি 
তাহার এক গুণ, জলের শীতলতা জলের এক গুণ।. অগ্নি বা জল হইতে 

প্র গুণগুলির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। টঈহাকে আমরা সচরাচর পদার্থের 

ধর্মও বলি। ন্যায় বা বৈশেষিক দর্শনে গুণ বলিলে এইরূপ বুঝায় বটে, কিন্ত 

ব্রিগুণ বলিলে গুণ পদ ঠিক সেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। গুণ এস্থলে স্বতন্ত্র 
পদার্থ বাঁচক হইতেছে, প্রকৃতি হইতে ইহার স্বতন্ত্র সত্তা! নাই সত্য কিন্ত 

এই তিন পদার্থের সমবায়েই এই প্ররুতি হইয়াছে । যদিও আমর! 
প্রকৃতি হইতে গুণত্রয়ের সতন্্র সভা দেখি না, তথাপি ইহা প্রকৃতির 

গুণ বা ধর্্মবাচক নহে । আমরা সংসারে £ভীতিক শক্তির (30551০81 
98725) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখি না, পদার্থের উপর তাহাদের ক্রয় 

জনিত গতি . মাত্র দেখিতে পাই, অথচ পদার্থ হইতে আমর! তাহার স্বতন্ত্র 
সত্ব বৃৰিয়া থাকি। সেইরূপ প্রকৃতির এই তিন উপকরণও তিনটি' স্বতন্ত্র 

দ্রব্য অথবা! তিনটি স্বতন্ত্র শক্তি মাত্র । তাহারা আম্মীকে অভিভূত বা রজ্জ,র 
(গুণের) ন্যায় আবদ্ধ করে বলিয়া, তাহাদিগকে শাস্্রকারগণ গুণ. বলিয়াছেন। 

বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যসারে বলিয়াছেন, 

“সব্বাদিত্রমর্। * * * পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষবন্ধকতবাচ্চ গুণশবে 

নৌচ্যতে” তিনি সাংখ্য প্রবচন ভাষোও ঠিক এই রূপ কথা বলিয়াছেন। 

যটনা সকলের মুল সত্য উত্ভেদ কর! হয়, দ্বিতীয়টি মূ্লান্ুসন্ধায়ী 35 01)661 ০7: 
£ 10707 যুক্তি । উহাতে মূল কারণ অন্ুমান করিয়া ঘটনা বিশেষের তত্ব স্থির 
991900107. করা হয় । ইউরোপে বেকুনের সময় হইতে কার্ধ্যান্ুসন্ধায়ী যুক্তির 
উপর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের অধিকতর আস্থা! প্রদর্শন করেন। আমরাও 
পাশ্চাত্য শিক্ষাবলে মুলানুসন্ধায়ী যুক্তিকে অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছি । বোধ 
হয় আধুনিক “জর্দান দার্শনিক এবং কোন কোন বিলাতী পণ্ডিত ইহার 
আদর ন। করিলে, এতপ্দন ই'হ1 ইউরোপের পণ্ডিত সমান্ধে স্তান পাইত না। 
ষাহাহউক আরব্য খষিগ্ণ, এই মুলান্ুসন্ধায়ী ঘুক্তি হবারাই ত্রিগুণ কল্পনা 
করিয়াছেন। ইহাকে আর্ধ্য পঞ্ডিতগণ সাং খ্য যুক্তি (সম্যক, প্রকারে খ্যাত) 
বলিয়াছেন । এরা | | 



৬৩০৩ : নবজীবন ৃ / 

সেযাহা হউক সাংখ্যকাঁর কিরূপে এই ত্রিগুণ হইতে কষ্ট ্রক্িয়া 

দেখাইয়াছেন, এ স্থলে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিব। এই স্থষ্টি প্রক্রিয় 

দেখাইবার সময় এবং অন্যান্য স্বানেও শামর! আধুনিক বিজ্ঞানবিদ পাঠকগণের 
সুবিধার জন্য সংক্কত কথার ইতরাজি প্রতিশব্দ * এবং প্রাচীন ভাবের 
ইংরাজী অনুবাদ লিখিয়! দিব । তৎপরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ত্য্ট কল্সন! 
দেখাইয়া সাংখ্যকারের ত্ষ্টি কল্পনার সহিত তাহার তুলন! করিব। তাহা 

হইলেই পাঠকগণ উভয়ের মধ্যে কতদূর সৌসাদৃশ্য আছে, বুঝিতে 
পারিবেন । 

৬] ত্রিগুণের উৎপত্তি । 

সাংখ্য-সারের পূর্বভাঁগের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে 

“যথা তম এবেদমগ্র আস তংপরেণেরিতং বিষমত্বং 

প্রয়াত্যেতটদ্ব রসে! রূপং, তদ্রজঃ খন্বীরিত 

বিষমত্ প্রয়াত্যেতদ্ৈ সব্বস্য রপমিতি 1” 

অর্থাৎ “শ্রতিতে দেখা! যায় যে শক্তির বৈষম্য (01960096100) হইতেই 

সত্বাদি নাম হইয়াছে । সর্বাগ্রে সৃষ্টির প্রথমে একমাত্র শক্তিই তমঃ রূপে 

বিদ্যমান 'ছিল। পরে বৈষম্য বশত সেই তমোগুণহই রজঃরূপে পরিণত (৮:০0৪- 
£০1006) হয় । অনস্তর সেই রজোগুণ আবার সত্বগুণে পরিণত হইয়াছে । 

সুতরাং দেখ! গেল যে কেবল বৈষম্য (91070067200) দ্বারাই একমাত্র 

শক্তি তিন প্রকার বিভিন্ন শক্তিতে পরিণত হইস্কাছে । শাস্তির এরূপ 
পরিণাম (622/08002005808) সম্ভব কি না, তাহা এস্থলে অধিক বুঝাইবার 

আবশ্যক নাই । বাহার! প্রাকৃত বিজ্ঞানের মুলসত্য (চ87091010085100 0৫ 

92972) বুঝেন, একমাত্র (85510919061) ভৌতিক শক্তি কি রপে 

তাপ, তড়িত প্রভৃতি «বিভিন্ন শক্তি রূপে পরিণত হয জানেন, তাহারা ইহার 
অর্থ বুঝিতে পারিবেন | আমরা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ক্্টি জানা 
দেখাইবার সময় এ কথার সবিশেষ আলোচনা করিব । 

(&) আর্ধ্য খবিদিঠোর চিন্তা প্রণালীও আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তা প্রণালী 
একরূপ নহে। সংস্কৃতে যে কথা যে ভাব ব্যঞ্তক-_ঠিক সেইরূপ ভাব ব্যঞ্জক 
কোন ইংরাজী কথা মিলে না । যেমন 20112707 কথা ধর্মের প্রতিপা্দক হইলেও 

ধ্দ বলিলে যাহ] বুঝায় 16115100 বলিলে তাহ বুঝায় না। বিজ্ঞান বা 

দর্শন সন্বন্থীয় শব্দ অনুবাদ কর! আরও কঠিন। সুতরাং আমাদের অনুবাদ 
ফি ঠিক ন! হয্--তবে আশা করি পাঠকগণ সে ত্রুটি মার্জন। করিবেন। 



ত্রিগুণ ও স্ৃষ্তি ৬৩৯ 

* ৭ সাংখ্য মতে সৃষ্টি ও প্রলয়। 
তাহার পরু যখন কাল বশে এই তিন শক্তি বৈষম্য বশত সমভাবে 

ন্রন্তি পাইয়া জমান বূপে কাঁ্যকরী হুইল, তখন প্তাহাদের পরম্পর সংঘাতে 
জ্যাম্যাবস্থা (90211101960) স্থাপিত হইল । এইরাপে কাধ্য বন্ধ 

হুইয়া প্রলয় বা স্যর প্রাক্কালীন অবস্থা উপশ্ফথিত হইল। এই অবস্থাকে 

সাংখ্যকার মূল প্রকৃতি বলেন। 
“সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা! প্রকৃতিঃঃ । সাংখ্যদর্পণ ১1৬১ 1--. 

অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমঃ পদার্থের শেক্তির) সাম্যাবস্থা (যখন উক্ত 

দ্রব্যত্রয় সমভাবে বা৷ অন্যুন1তিরিক্ত ভাবে অবস্থান করে তখনই) তাহাকে 

প্রকৃতি (বীজাবস্থ1) বলে । বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন, 

“সা প্রকৃতিঃ) চ সাম্যাবস্থয়োপলক্ষিতৎ স্ত্বাদিত্রব্যত্রয়ং |” 

অর্থাৎ সাম্যাবস্থোপলক্ষিত সত্বাদিদ্রব্যত্রয়ই প্রকৃতি । এই অবস্থায় 
তিনটি গুণ সমান প্রবল থাকে, কেহই কাহ্খকে হীন করিতে পারে না, 

কোন"গ্রণই অন্য কোন গুণে পরিণত (6%9810090 হয় না, তখন তাহাদের 

কোন কাধ্য থাকে না । কিন্তু সে অবস্থারও পরিণাম হইতে থাকে । পরি- 

ণতি কখন বন্দ থাকে না। কিন্ত তখন সদৃশ পরিণাম হয় মাত্র। 

যাহা, হউক এ অবস্থা বরাবর থাকিতে পারে না। এই শক্তি সংগ্রামে 

গুণত্রয় বরাবর একভাবে (সাম্যাবস্থায়) থাকিতে পারে না। যখনই ন্যুনাধিক 
ভাৰ হয়, তখনই একটি শক্তি অন্য শক্তিতে পরিণত করা বিসদৃশ পরিণাম 

হয়। তখন একটি প্রথল হইয়া অন্য শক্তিগুলিকে অভিভূত করে--তখন 
গতি আরস্ত হর_-এই বিষম শক্তির ক্রিয়া হইতেই পরিবর্তন আরম্ত হয়-- 

এখং এই রূপে এই পরিদৃশ্যমান জগ্রতের স্থর্টি হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে 
জগতের পরিণতি হইতে থাকে। প্রকৃতি পরিণত না হহস্বা ক্ষণকালও থাকে 

না। সাংখ্যকার বলেন«ন। পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে।” এই অবস্থাকে প্রকৃতির 

বিকৃতি অবস্থা বলে। তাহার পর যখন পরিথামের চরম সীমায় আসিয়া 
উপস্থিত হয়-১তথন আর এনসপ পরিণাম হয় না--ক্রমে কাধ্য বন্ধ হইয়া 

আইসে।, তখন পরিণাম দ্বারা সত্ব গুণের আধিক্য গিগ্কা--তিন গুণই 
পরম্্রর সমভাবে আমিলে আবার সাম্যাবঙ্া (8৫31705589 ) স্থাপিত 

হয় । এবং ক্রমে ,তমোগুণের আধিক্য হুইয়াই প্রলয় উপশ্ছিত হয়|. 



| ভৎপক্ে আবার তমোগুণ: ই টৈষ্' খত রজ$ ও. সন্ের বৈ ক 

হইলে, ক্রমে তাহাদের সাগ্ঠাবস্থা হইয়া স্্টির প্রাকৃক্কালীন. অবস্থা উপস্থিত 
হয়--পরে' আবার সাম্যাবশ্ছার, পরিবর্তন “হইয়া সত্বের “আধিক্য হইলেই" 
হাঁ আরত হস, এইক্ধপে সাপ, স্থিতি, ও পরশ বাদ চলিয়া আসি 

ভেছে। বিজ্ঞানতিক্ষ বলিয়াছ্টেন_- 
| শকাধ্যসত্বাদিবারপাযমোপলক্ষিতাস্তং ৷ রঃ : টি 

 সাম্যাবস্থাচ ন্[নাধিক্যন্ভাবেনসং ংহুমনাবস্থা। জনি রর যাবৎ । 
রর পরা, গুপত্রয়ের সাম্যারস্থায় প্রক্কৃতির কাধ্যসত্বাদি বন্ধ হইক়া সায় । 

গুপন্রত্মের সাম্যাবস্থা এই যে. তখন তাহাদের মধ্যে ন্যনাধিক ন1 থাকার 
কেহ কাহাকে নষ্ট (ক অভিভূত) করিতে পারে না,এবং, তথন ০কান কার্যে 

(উৎপত্তি হয় না সে যাহা হউক যদিও গুণত্রয়ের, সাম্যাবস্থায় তাহা- 

দিগকে প্রন্কৃতি বল! হইয়াছে, তথাপি তাহাদের বৈষম্য বশত জগতের 

ব্ক্তাবস্থায়ও তাহাদিগকে প্রকৃতি বলা হয়। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন_ :. 

০০৪ পবৈষম্যাবস্থায়ামগি রকৃতিতবসিদধায়ে উপলক্ষিতমিতুযুক্তং 1 ডা 
| | _ সাহখ্যসার ১৩৩। - 

| রি ৮। পানা রা উনাকালিডি। রি 

এইকূপে যে প্রকৃতির, পরিণাম হয় ইহার কারণ কি? প্রকৃতি জড়ভাবা 

| পন্ন হইলে ও কিরূপে তাহা হইতে এবপ স্ুকৌশল সম্পন্ন জগতের, ৪, 
হইল) একথার উত্তরে সাংখ্যকার পুরুষ নামক অন্য এক তব্ের কল্পন 

৯ মহর্ি বাদী পণ্িতদ্িগের রনী রাও লু 
| যের অস্তিত্ব কল্সন। করির়াছেন তাহ! বুঝা সহজ নহে! কপিল পরি রাধার 
গণের মতে আমাদের জীবাস্বাঁ-পরমান্মা বা পুরুষের অংশ দ্বকপ 3. সাহার 
'যোশের দ্বারাই কেবল আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেন এবহ সন্মার সহি 
পরমাক্মার সম্বন্ধ বুঝিতে পারিতেন । , এবং এইরূপে আত্মা হককে. পনাথ 
পদার্থের এবং সৎ হইতে অসৎ পদার্থের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিতেন, 
আমীর্ধের যোগ বল নাই আমরা একথার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারিব'ন: 
স্যৎখাকার আত্মার "অস্তিত্ব সম্ঘন্ধে এই কথা বলেন যে, “অন্তি হ্যাত্মা নাকি 
সাধনা ভাবাৎ':--আত্মা নাই এরূপ প্রমাণ: নাই. সুতরাং ব্আস্মার. আড়ি 
শ্বীকাধ্য। তিনি জড় পদার্থ অথরা. প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মলকে ৮১১ 
বলেন না. “ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্য প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ। . পেখাহু উর মহ, 
কপিল বুদিত স্বতন্ত্র পুরুষ অথব! পরমাস্মার, কল্পনা ররেন, তাই বলিহ 
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এই পুরুষ _বলিতে গেলে,বেদাস্তের নিন বশ্বের নামাস্তর মাত্র। ধাংখ্য রঃ 
কার বলেন, এই পুর স্বয়ং নি নিক্ষিয় চৈতন্য স্বরূপ, অথচ অনস্ত শক্তির 
আধার | সারিধ্য বশতই প্রকৃতি কতক পরিমাণে সেই পুষে সাকা, 
অংশ প্রাপ্ত হয় মাত্র । সাংখ্যকারবলেন, ১ ৪ রি 
দু সরিধানাদিষাতৃং মর্ণিব 1. 8 

যেমন: অয়ঙ্কাত্ত মণির সান্নিধ্য বশত শৌছানি চক প্রাপ্ত হয় 
(অথচ তাহাতে মণির কোনরূপ ঘিকৃতি বা পরিবর্তন হয় না) ) সেইক্ধপ ্রকৃ- 

তিও পুরুষের সন্নিধান বশত, বারন হয়. মা, ॥.  বিামক, 
বলিয়াছেন৮__ ূ নু 2-2 | 

: - “অত ঈশ সা জগতঃ সমিধানত:। 5. 
০ মপিবৎ প্রেরকত্েন জঙানামরসানিব 1, ২... 

অথবা ষেরপ € “নিরীচ্ছে সং্গিতে রতথে থা লৌহ: প্রবর্ততে” 0৭ অগ্ন- ;. 
্বাস্ত মণি সান্নিধ্য বশত ভড় লৌহের প্রবর্তক বা, প্রেরক হয় তোহার শক্তি 
যেরূপ,লৌহে সংক্রা মত হর) সেইন্ষপ চিন প্রকট কাই সিধান ্ 

বশত জড়জগতের ঈশ্বর হয়েন। | রি 

অতএব দেখা গ্লেল, যে, ষখন প্লাস, রি িতে পরখস্ার (জগ 
শক্তি সঞ্চরিত হয়_হখনই সাংখ্যকারের মতে, সি হইতে আস্ত হয পা 

যে তমোগুণ প্রবল হওয়ার প্রলয় হটয়াছিল, তাহা পুরুষের শক্তির প্রভাবে. 
ক্রমে রজঃ. ও তৎপরে রঃ ১ হইতে নব গুণে পরিণত, হত্ব_এবং নী রর 
ত্রিগুণের উৎপ্তি হত হইয়া তা; দর সাম্য ব্্থা হলে যর &র প্রাককালীন অবস্থা. 
হয়।, তথ্পরে খন পরলাম্মার শঃ ভর প্র ভাবে: হার গুণের বিশেষ আধিক্য. 

হয়_-তধদই নর ্ট হইতে মারন্্ হর। তহাঃ প্র জগতের সুষ্ট, বা. ব্যঙ্া- নী 

স্তর, প্রকৃতি হইতে ভিনন,. শ্রষ্টা ঈশ্বর ন্বীীর করৈন নাও. ভীত 
স্বতন্ত্র অঃ ঈশ্বর. অসিস্ক দশ্বরাসিক্কেঃ), ক্লারণ ভাহার প্রমাণ নাই, (প্রমাণা 
ভাবা২) এবং অন্বঞ্জ বিহীন করিয়া একগ অনুমান করাও যায় না জেবন্ধা 
ভাবানানুমান:) । কপিল যে পুর্ব ব1 গরমাক্মার কথ! ধলেন তিনি নর ঈশ্বর. 
নহেন,ঠিনি, আকৃতি ও হর হইতে সম্পূর্ণ, নিক |: 'তীহাঁর, মতে শরষ্টা রঃ 
ঈশ্বর যিনি-তিনি পুরুষের খারিগ্যধশত অন্থ শক্তির অব ধ্িক্যে প্রকৃতি হ রে 
জাত। একট. জন্য-ঈপ্মর নি নী রিশ্বাল কেন মি হলেন: কী | 
সিদ্ধা” এইবপ্. ব্য ই সন্ধ-প্রথাণ বিদ্ধ সান, লু এম 
পরে'লিখিত হইবে? ০ 



৬৩৬ মবজীবন | 

প্রকার, বিকাশের জমুৎপত্তি হইয়া থাকে, তৎসম চিদ্ধিভূতি নামে অর্তিহিত 
হয় | বিবিধ প্রকার জড়ের চিন্বিভূতি, তাহাদের বিবিধ প্রকার জড়ত্ব। 
বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ দেকের চিহ্বিভূতি তাহাদর বিথ্ধি ধ প্রকার উদ্ভিদ্ত্ব। 

বিবিধ প্রকার .জীব দেহের গিত্বিভূতি তাহাদের বিবিধ প্রকার জীবত্ব। 

তদ্িন্ন পরা, মায়া ও অবিদ্যার চিন্নিভূতি উক্ত চেতন পদার্থ ত্রয়ের ত্রিবিধ 
প্রকার চৈতন্য। ভবে পরা মায়া ও অবদ্যা চিদ্বিভূতি লাভে সচৈহম্য অর্থাৎ 

্ব শ্ব দেহগত চৈতন্য সম্পন্ন । আকাশাদি হুগ্ম পঞ্চ বা স্থল পঞ্চ স্ব স্ব 
চিদ্বিভূতি লাঁভ করির়া সেরূপ দেহ চৈতন্য সম্পৃন্ন হইতে সক্ষম হয় নাই। 

এজন্য পরা মার! ও অবিদ্যাতে যে চৈতন্য ময় চিত্বিভূতির ক্ক্ডি, হুক্ষা বা 
স্থল পঞ্চে তাহা অন্ফ,ভ্ত থাকাতে, স্ব স্ব চিদ্বিভূতি মাত্র সংযুক্ত হইর1 তাঁহার! 

জড় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে । ৃ 
এতদ্বারা জুষ্পষ্টই গ্রতীরমান হইতেছে, ষে পুরুষের স্বতন্ত্র স্ক্তির অস্তা- 

বনা কোথাও নাই 7 পুরুব নিত্য সন্ত্রীক, নিত্য প্রকুতিগত। অষ্টবিধ প্রকৃতিই 
পুরুষের লীলাভূমি, কিন্ত প্ুকষের মূল আদার একমাত্র পরাপ্রকৃতি। পরা- 
প্রকৃতি চিৎসত্াঁর বরাঙ্গ, রাজকলেবর । এই কলেবরে সমস্ত নির্মল চিন্ায় 

মাধুর্রযের নিরবচ্ছিন্ন সম্ভোগ হর । মারা প্রক্ষতি এই চিৎ্সত্তাঁর পশ্বরধ্যময় 
রাজসদন। এই রাঁজসদনে সমন্ত সান্তিক বিভুতির নিরবচ্ছিন্ন স্ক.ততি হয়। 

অবিদ্য! প্রকৃতি এই চিৎসভার জুদিব্য রাঁজধানী। এই রাজপাটে সমস্ত 

দিব্য বিভূতির নিরবচ্ছিন্ন আবির্ভাব হয়। সুস্মা ও স্কুল পঞ্চ এই চিৎসত্তার 

বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বটে । কিন্ত এই সাম্রাজ্যে পরার পরম চৈতন্য, 
মায়ার ঈশ্বর চৈতন্য বা অধিদ্যার দিব্য চৈএন্য সনস্তঈ অন্ফ র্ভ ও প্রস্থ থাকে। 

এখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন জড়কের বিকাশ | মারার এশী শক্তি ও বিদ্যার” 

দিব্য শক্তি এই জড়পুগ্ত লই া নিরভর ত্রশা করিতেছে ূ 

পরণ প্রকৃতির পরম চৈতন্য-অনাকুত সাক্ষাৎ ৫ | এ জন্য এখানে 

নৈম্মল্যের অবধি নাই । নায়া গ্রক্কতি, থরাপ্র্তির অঙ্গের উপর তছুৎপন্ন 
একটি মলিন আবরণ মাত্র। মাচা প্রচূতির ঈশ্বর চৈচন্য, পরা প্রন্ততিরই 
চৈতন্য, কেবল তদীয় দেহাবরণ বা স্তর্রে মধ্য দিয়া প্রকাঙ্জী_ পাইতেছে: 

মাত্ব। এ জন্য এখানে কথক্চিৎ মানিন্য আছে। অবিদ্যাঃ প্রকৃতি, 
মায়া প্রকৃতির অঙ্গের উপর তদুৎপ্ আর একটি মলিন আবরণ মাকজ].. 
অবিদ্যা প্রকৃতির দিব্য চৈতন্য, পরা! প্রক্কতিরই চৈতন্য ).কেব্ল, উপর্ধযপরি: 



বৈষুব তত্ব । ৬৩৭ 

ছুর্টি আবরণ বাক্তরের মধ্য দিয়! প্রকাশ পাইতেছে মাত্র | এজন্য ৪এখানে 

মালিন্যাংশের অপেক্ষাকৃত প্রাচ্য আছে। আকাশাদি হুক্স্পঞ্চ, -অবিদ্যা 

প্রকৃতির অঙ্গের উপর ত্রমশ এক একটি করিম! পাচটি আবরণ পড়িয়া 
উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। হুক্মৃূপঞ্চে ষে চৈতন্য প্রচ্ছন্ন, তাহও পরাপ্রকাতির ই 

চৈতন্য ; কেবল উপর্ধযপরি তিনটি হইতে সাতটি আবরণ বা স্তরের মধ্যে 
আবৃত মাত্র । স্থুল্পঞ্চে ুঙ্ষমপঞ্চ পঞ্চীকৃত এবং তাহা! হুক্মপঞ্চের উপর একটি 

সর্বব্যাপী আবরণ মাত্র। তাহাতে যে চৈশন্য প্রচ্ছন্ন, তাহাও সেই আদিম 

পরা প্ররুতিরই চৈতন্য, কেবল উপর্ধযপঞ্ধি আটটি আবরণ বা সুরের মধ্যে 

আবৃত মাত্র। এই সমস্ত আব্রণের মধ্য দিয় যে যে স্থলে চৈতন্য স্কসডি 

পাইতেছে, তাহাকে ব্যক্ত বা আভাস চৈতন্য বলে; এবং এই সমস্ত আব- 

রণের মধ্যে ষে ষে স্থলে চৈতন্য অন্ত রাহয়াছে, তাহাকে প্রচ্ছন্ন বা অব্যক্ত 

চৈতন্য বলে। অব্যক্তই থাকুন, আর ব্যক্তই থাকুন, চৈতন্য সর্ধত্র কুটস্থ 

রহিয়াছেন । 

বর্তমান জগতের প্রত্যেক পদার্থ পূর্ব বর্ণিত টি বা অই্তর- 
বিশিহ্-।,পদার্থ বা বস্ত মাত্রেরই মর্মপ্রদেশ পরাপ্রকৃতি । তবে তছুপরি আটটি 

মূলিন আবরণ পড়িয়। তাহাকে বর্তমান আকারে প্রচ্ছন্ন করিয়া বাখিয়াছে | 

এ স্কলে এই প্রশ্নটি স্বতই উখিত হইতেছে, যে, উল্লিখিত অষ্টাবধরণের উপরে 

সর্বত্রই যে জীব চৈতন্যের স্ফ,স্তি দেখ! যাইতেছে, তাহা কিরূপে কোথা 
হইতে অভিব্যত্তর হইল ? মায়ার আবরণের উপর ঈশ্বর চৈতন্য এবং অবি- 

দ্যার আবরণের উপর দিব্য চৈতন্য ভাসমান। এই দিব্য চৈতন্যের মুখন্জীর 
উপর, স্থির ক্রম বিকাশ সমরে, আকাঁশাদি হুক্ম ও স্থল পঞ্চের ছয়টি 
মলিন আবরণ ষখন এক একটি করিয়] ক্রমান্বয়ে পড়িতে লাগিল, অমনি 
সঙ্গে সঙ্গে সেট চৈতন্যের মুখশ্রী ঢাকা পড়িয়া! গেল,: সে চৈতন্যের ক্কর্তি 
অবিদ্যার দেই সীমাবদ্ধ হইন্া রহুল। তংপরে যে ছয়টি স্তর ব্যাপিয়া জড়- 
তের আোত প্রবহমান হইল, তছুপ'র গে চৈতন্য ভাদমান হইতে অসমর্থ হণু- 
যাতে বাঠিরে তাহ? অ প্রকট রহিল ।...তধন জীব চৈতন্যের স্ফ, তি ছিল না৷ 

তখন জগত-জুডমন জগৎ্। হৎপরে মায়ার শী শি বলে ও অপূর্ব 
কৌশলে .এই আবিদ্যাগত চৈতন্য সুক্ষপঞ্চের সন্বাং, শ-নিশ্মিত পঞ্চ জ্ঞান 
দ্বার যোগে বহিষ্, খ হইয়া বাহ স্কাত্তি লাভ করিল ।. জীব চৈতন্য আবিদ্যার 
আবরণের উপর ভাসমান চৈতন্য মাত্র) তবে, বর্ধমান: অবস্থায় সে চৈতন্য 
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এখন ঘত্ম-বিস্ৃত। মুল অবিদ্যাগত যে চৈতন্য, তাহা এখন জীব চৈতন্ট 
নাই। দেহস্ছ ও ইন্দ্রিয় দ্বার যোগে বহিস্থ হওয়াতে, তাহার পূর্ব চৈতন্য 
আবৃত হইয়া গিয়াছে এবং সেই স্থলে নব চৈতন্যের উদয় হইয়াছে। 

এ জন্য মুল অবিদ্যার বিরাট দেহে যে সমস্ত অনুভূতি হইতেছে, এই দেঁহস্থ 

অবিদ্যাৎশ তাহার কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছে না] । তবে ইন্রিয় 
দ্বার ষোগে বহিম্থ হওয়াতে স্বাতন্ত্য লাভ করিয়া! স্বতন্ত্র চৈতন্য অনুভব 

করিতেছে । ইহা মায়ার আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে, ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন 
হইয়া থাকে৷ এইরূপে কীট পতঙ্গ পক্ষী, গো অশ্ব, মনুষ্য, দেবতা স্ব-স্ব 

প্রকৃতিগত মালিন্যের তারতম্যান্গসারে উৎপন্ন হইয়া জীব চৈতন্য প্রবাহ 
রক্ষা করিতেছে । | 

কখন কখন শুভযোগ উপস্থিত হইলে, মানার মংশ বিশেষ ও মাতৃগর্ত 

হইয়া মনুষ্য দেহ ধারণ -করেন। ইহীশীদের মধ্যে কেহ কেহ মহাপুরুষ? 

কেহ কেহ বা “অবতার; আখ্যা প্রাপ্ত হন। উহাদের মধ্যে যে চৈতন্য 

স্কত্তি পায়, তাহা মায়ার আবরণের উপর ভাসমান চৈতন্য মাত্র, দেহস্থ 

প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বার যোগে বহিস্থ হইয়া পড়ে। এসই মায়ার আবরণের 
উপর অবণ্তই অবিদ্যার আবরণ আছে; কিন্ত তাহার মাঁলিন্যের ধরকাস্তিক 

্বল্পত৷ প্রযুক্ত, স্বচ্ছ পদার্থের ন্যায়, সেই মায়াংশকে সে আর সম্পূর্ণরূপে 

আবরণ করে না, তাহাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ হইতে দেয় । সাধারণ 
জীব দেহেও এইট মায়াংশ আছে, কিন্ত তাহা অবিদ্যার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত। | 

এই মায়াংশ অবশ্যই বহিন্থু থ; সুতরাং মূল মায়ার বিরাট দেহে যে সমস্ত 

অনুভূতি হইতেছে, এই দেহস্থ মায়াংশ তাহার কিছুই অন্ভব করিতে সক্ষম 
হয় না, তবে ইন্দ্রি্ দ্বার. যোগে বহিস্থ হওয়াতে স্বাতন্ত্য লাভ করিয়া স্বতন্ত্র 
চৈতন্য অস্থভব করে মাত্র'। অস্তরের ধরকাস্তিক নৈর্রল্য প্রযুক্ত এই সমপ্ত 
মহানুভব ছুল্লভ জীবনে প্রশী শক্তি ও শী প্রতিভা সকল স্বভাবতই ক্ষ-্তি 
পাইয়! থাকে । ইহার] শুতযোগ অবলম্বন পূর্বক সং সারের বিশেষ 

প্রয়োজন সাধনার্থ মাবিভূতি হইয়া জন সমাঙগের বিশেষ অভাব রা 

মুল, পরা প্রকৃতির মংশ বিশেষ 'কদাপি এরূপ ভাবে মা গর্ভ হা | 
মনুধ্য' দেহ ধারণ করেন না । এই পর প্রকৃতি অনুক্ষণ স্থির অতীত! 
ইনি-ণবন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছতি ৮ ইনি তুরীয়ধাঁম পরিত্যাগ 
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করিয়া! স্যর মুধ্যে এক পদও গমন. ক্রেন না। সৃষ্টির মধ্যে, মায়ার 
শী শঙ্কিই সর্বে সর্ব্বা। পর! প্রকৃতির উপর ইহার শক্তি কোন মতেই 
পরিচালিত হইবার নহে। তবে পরা প্রকৃতি কি কোন মতেই স্থষ্টির 
মধ্যে প্রকাশিত হয় নী? হয়, তাহা অন্যপথে। মাতৃগর্ভস্থ জরায়ুর পথ দিয় 
নহে। পরা প্রকৃতি নিশ্মল আত্মাতে, সাধুর নিম্মল দেহে, নির্মল ভক্তি 
যোগে, শুভযোগের সাহায্যে অভিব্যস্ত হন। ভক্তদেছেই পরা প্রকৃতির 
প্রকট হয়। সেই দেহেই পরা প্রন্কতির নির্মল স্ুতুর্লভ চিদগত অবস্থার 
ডি ও সস্তোগ হয়। এই দ্রেহ-নিত্য চিন্ময় আনন্দময়, প্রেমময় । 

সেই দেহ জাগ্রত স্বপ্ন সুনতৃপ্তি তিন অবস্থাত্র পরম চৈতন্যময় ॥ এনপ দেহ 
এই মায়ার দেশে নিতান্ত হুল্লভ, কিন্ত এখানে তাহার এঁকাস্তিক অভাব 
নাই । “ভক্ত দেহে নিত্য লীলা করেন গৌররায় । কোন কোন ভাগ্যবানে 

দেিবারে পায়॥” এরূপ ভক্ত দেহ যে কোন গন্ভিকেই হউক, এ সংসারে 
আছে, এবং কেবল ভাগ্যবান জনেরই চক্ষে পত্তিত হয়। এই দেহ এই 

সংসার ধামে থাকিয়াও তুরীয় ধামে নিত্য ঝ্রবাগিত, এবং তুরীয় লীলাতে 

অবিশ্রাস্ত নিমগ্ন চিভ । যদি কশ্চিৎ জীব দেহে, এরূপ ভক্ত সাধুর দেহস্থ 
পর] প্রকু তি (নিশ্ল আত্মার) সৎসর্গহেতু তীর কুটস্থ পরা প্রকৃতি শুভষোগে 
জাগ্রত হয় এবং যদ্দি কশ্চিৎ জাধুসগ্গে ও সতপ্রসঙ্গে সেই জাগ্রত ভাব সেই 
জীব্দেহে রক্ষিত, পোষিত ও বর্ধিত হয়, তাহা? হলে সময়ে সেই জাগ্রত 

ভাব পূর্ণাঙ্গ হুইয়া জীবের জীবত্ব হরণ পুর্ববক সমগ্র দেহকে পর! প্রকৃতির 
লীলাভূমি করিয়া তুলে । এরূপ দেহে, শক্তি ও প্রতিভার ্ ত্তিনাও থাকিতে 

পারে । কেন না, এখানে সমস্ত শক্তি ও গুণের পরম সাম্যভাৰ বা! নি ৭ভাব। 

এখানে কেবল শুদ্ধ মাধুধ্যের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষস্তি ও সম্ভোগ ৷ এরূপ দেহের 
মায়াংশ, অবিদ্যাংশ, একাদশ ইন্দ্রিয় ঘুক্ত ক্মাংশ, সমস্তই পর! প্রকৃতিময়-_ 

সমস্তই পরম চৈতন্যময়। এই দেহের অভ্যস্তর ভাগ চিদভিমুখ জ্রোতে 

পড়িয়া পরা প্রকৃতির চিদগত অবস্থায় প্রবেশ পূর্বক কাঝাস্থ থাকিয়াও' 

মায়াপারে স্থষ্টির মধ্যে থাকিয়াও ্ থ্ট্রির অতীত-_সেই তুরীয় রাজ্যে বিচরণ 

করে। এইকূপে পরাপ্রকৃতি মায়ার চক্ষে খুলি দির মায়ার রা্ধ্ে প্রবেশ 
করিস্বা থাকেন, এবং মান্নার সৃষ্টির মধ্যে তুরীয় € আত নি ত্যকাল রঙ্গ” করেন 

হিরণ্য গর্ভ ভ ব্রঙ্গাও এরূপ দেহকে চিনিয় উঠিতে পারেন ন্! অথচ দেখিবামাত | 

সন্ত্রম ধরেন এবং নানা গৃনীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া রুঝিবার দ্য, সচেষ্ট চা |. 
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আমি অধম জীব। আমি স্বকীয় স্বরূপের বা আধিক্য প্রযুক্ত 
অবিদ্যার অবস্থানুষায়ী চিদ্ধিভূতি প্রাপ্ত হইয় য়া এই ভব: 'অংসারে হীন্দ্রয় 
স্থথাসক্ত স্বার্থান্ধ, পর শ্রী-কাতর-অধম মন্ুষ্য। আর তুমি যদিও ০সই জীব, 

তুমি স্বকীয় স্বরূপের মালিন্যের ন্যুনত। প্রযুক্ত অবিদ্যার অবস্থান্থযায়ী 

চিদবভূতি প্রাপ্ত 'হইরা বিদিতেত্িয, পরোপকারী, পরশ্রীতুষ্ট, উত্তম মনুষ্য। 
তুমি আমি যদ্দি ভাগ্যণলে পর! প্রকৃতি গত সাধু ভক্তের পবিত্র সংসর্গ 
ও কৃপা লাভ করিতে পারি, তাহা! হইলে আমাদেরও অন্তঃশুদ্ধি হইকা পরম 

নিন্দল অবস্থ! লাভ হইতে পাঞ্রে। অথবা যদি আমর! এ্শর্ধ্য সিদ্ধ সগুণ 

সাধকের অনুগত হইতে পারি, তাহ। হইলে আমাদের মায়িক এশ্বধ্য বিশেষও 
লব্ধ হইতে পারে । | 

আর, এ সর্বজন পুজ্য-_সর্বজনারাধ্য অতুল প্রতিভান্বিত ব্যক্তির প্রতি 

দৃষ্টিপাঁত কর। ইহার স্বভাব সিদ্ধ ঈশিত্ব ও বশীত্ব ইহাকে জীব উপাধির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত করিষ্বাছে । ইনি শ্বকীয়্ স্বরূপের নির্জল স্বত্াংশ প্রযুক্ত 
মায়! প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ ও"তদীর চদ্বেভূতি লাভ করিয়া মায়িক প্রশবধ্য, 
শক্তি, প্রতিভা ও প্রভাবে ভূষিত মহাপুরুষ বা ঈশ্বরাবতার । ইনি স্বকীয় 
প্রাবে জগৎ বিখাত, সহত্র মুখে ইহার যশোগীত কীন্ডিত হয়া থাকে। 
ইহাকে দেখিয়া লোকের মস্তক সম্ভভমে অবনত হইয়া যায় । ইহার ইচ্ছা, 

ইহার মৃত, ইহার ভাব--স্বতই সর্বত্র জয়লাভ করে। কার্ধ্যসিদ্ধি দাসীর 

ন]ায় ইহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকে । ইহার কার্ষের সহায্তা করিবার 
জন্য চতুর্দিক হইতে লোকে শ্বতই আকৃষ্ট হঠরা আইসে, এবং ইহার 

সাজোপান্গ হইয়া ইহার অভিপ্রার্র সিদ্ধ করিতে থাকে। ইহার দৃষ্টি, ইহার 

বাক্য অসীম তেজে স্বপক্ষের উত্দাহ বর্ধন করে এবং বিপক্ষের হষ্ট বুদ্ধিকে 

পরাস্ত ও পযু দস্ত করে। নি স্থবভাদত দুই জনের দমনকর্তী এবং শিঃজনের 

প্রতিপালক । সমস্ত দুষ্টজন ইহাকে কান্যন্তক মের ন্যার দর্শন করে এবং 

সমস্ত শিষ্টজন ইংকে পরমনুহৃদ ও সহায় বপিয়া স্বতই মনে করিয়া থাকে।, 
ইহার নামে দমাজের অস্ত্র বৃন্দ ধম্পিত ও সন্তস্ত হয় এবং সমাজের বৃন্দারক 

বৃন্দ আশ্বস্ত, ' প্রবোধিত ও উৎসাহাম্বিত হন। ষে সময়ে একপ ব্যক্তির আবি-. 

ভাব হয়, ভথকালে , প্মাজিক শাসন, ধন্মান্গত এ+ং আস্মরিক মত গু. আচার 

ব্যবহার সকল লজ্জায় সুখ ঢাকিয়া লুক্কা নিত *র এসই অন্থরেরা সমাজের, উচ্চ- 

স্থানে তিষ্িতে না.পারিয়া অধঃগ্থানে পাতা নপুর্ী) আশ করে এবং দেবতারা) : 
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পমাজের উচ্চস্থানে ববপ্সপুরে) রাজত্ব করেন। ইহার প্রভাবে পাপ নিত্তেজ 
এবং পুণ্য প্রভাবান্িত হয়। এপ ব্যক্তি সংসখুরের শ্রী, জনসমাজের শ্রী, 
ও মানবক্কুলের গৌরব ৷ ইহ্থীর। স্বকীয় শক্তিতে ভূভাঁর- ধারণ-ক্ষম এবং পাপ 

ভারাক্রাস্ত পৃথিবীর পাপ-্ভার- হরণ-ক্ষম। এপ ব্যক্তি ষদি ভাগ্যবলে পর 
প্রকৃতিগ্গত সাধু ভক্তের পবিত্র সংসর্গ ও কৃপা লাভ করিতে পারেন, তাহা! 
হইলে নির্মল অবস্থা লাভ করিয়া! যেমন একদিকে যুগ ধর্ম (সামাজিক ধর্ম) 
সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন, তেমনি অপর দিকে নিম্দমল ধর্দের (নিজ ধর্দদের) 
আত, অধিকারী বিশেষের মধ্যে প্রবহমান* রাখিতে পারেন । অথবা. যাদি 
ইনি প্রশ্বর্যয-সিদ্ধ সগুণ সাধকের অনুগত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, 
তাহা হইলে, ইনি মায়ার গুণময় অষ্টেশ্বর্য্ে ভূষিত এরং তদীয় বিরাট. দেহস্থ 
চৈতন্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অশেষ বিধ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বলে জন সমাজকে 
চমকিত করিয়।, অত্যাশ্চ্য্য ভাবে যুগধন্ম সং নি ও ইচ্ছামত অন্যান্য 

দুক্ষর কার্ধ্য সাধন করিতে সমর্থ হন। 

আর প্র পরম ভক্ত সাঁধু-যদিও আজিও জীব উপাধিতে আবরিত হইয়া 
আছেন, কিস্তি ইনি স্বকীয় স্বরূপের পরম নৈন্মল্য, প্রযুক্ত পর! প্রকৃতির নির্মল 
চিদগত অবস্থা অধিকার করিয়। নিত্য চিন্ময়, নিত্য আনন্দ ময়,নিতন্ প্রেমময়? 
জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্ুন্ুপ্তিতে সহজ স্ফ,ত্তি ও পরম চৈতন্য লাভ করিয়া 
সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ। এই দেহের মধ্যে আশ্চর্য্য যুগল মিলন; ভক্ত: 
ও ভগবানের একত্র সমাবেশ ; প্রেম ভক্তির নিত্য আত এবং সেই শোতে 
ভগ্নবৎ লীলার অকারণ নিত্য সংঘটনা ; অন্তরে শীকৃষ্ণ, বাহিরে আীরাঁধা 3 
এই দেহে প্রেমভক্তির বিমল বন্ধনে চৈতন্য নিত্য বন্ধ। এই দেহের 
মুখশ্রীতে ভক্তরূপ ও ভগবখ্রূপ একত্রে বিরাজিত,_-অরূপের রূপ এখানে 
বিকশিত, ইহাকে জগৎ চেনে না, জানে না; ইহার “দীন হীন সহজ 
ভাব দেখিয়া সকলে ইহাকে অতি তুচ্ছ সামান্য ব্যক্তি মনে করে। ইহাতে 
এমন কোন প্রশ্বর্ধয নাই,.ষে লোকে ইহাকে পুজা! করিবে, এমন কোন, 
আড়ম্বর নাঈ, যে জগৎ, উহাকে দেখিয়া! চমকিত হইবে, এমন কোন শক্তি 
সাম্'ঠ নাই, যে লোকে সন্্রান্ত হইবে। এখাজন অষ্টৈবর্ধ্যর সুপ্তি নাই, . 
এখানে তাদ্থা শুদ্ধ মাধুর্্যের মধ্যে আত্ম হার! হইয়াছে। ইহার শাপ গালি 
দিবারও শক্তি নাই । ইহাকে অপমান করিলে অনায়াসে করা বাস; 
ইহাকে নির্যাতন করিলে, কেহ বাধা দিবার লাই." ঘদি কোন চক্ষুম্মান, 
ব্যক্তি ইহাকে চিনিতে পারেন, 'তিনি জর্বন্য পণে ইহার পৰিত্র' সঙ্গ ক্রয় 

করিক্না, সহচর 'অনুচর হইয়া, ইহাকে যত্ব, ও জেবা করিয়া থাকেন।. ইহীরই'. 
ংসর্গে ভাহার অন্তর্দেশ প্রকাশিত হয়, এবং প্রাণের মধ্যে অপূর্ব প্রেমের 

জোত প্রবহমান হয়। ইহাকে যত্ব ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া, সেই অনুগণ্ত 
সাধক ক্রমেই. দেখিতে পানঃ .ষে, রি তাহার অস্তরের, হােছি, ইনি ই. 
কাহার অস্তরের রতি ও চৈতন্য যা 
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নে বল. উচিত, ঘে দুধকে নামকরণে ভূল হইয়াছে, ইহা এক 

প্রকাণ্ড দোষ। এই ভূলে অনৈকের মূল কথা সন্বন্ধেও ভ্রম জন্মিতে পারে, 
এবং জন্মিকাছে । পুস্তকে যাহা দেখান হইম্বাছে, তাহ] বাস্তবিক “বিবাহ- 
বিভ্রাট” নহে; আমি তাহাতে '্শিক্ষা বিত্রাটই” দেখিতে পাই । সেই 
জন্য বলিতেছি নামকরণে ভুল হইয়াছে, সুম্পষ্টাক্ষরে পুস্তকের নাম দেওয়া! 
উচিত ছিল-_“শিক্ষা বিভ্রাট 1৮ | 

বাস্তবিক বিবাহ ব্যাপার উপলক্ষ মাত্র করিয়া, অধুনাতন শিক্ষার 
সমালোচনাই গ্রন্থকর্তী করিয়াছেন । গ্রন্থের গল্পাংশের সার সংগ্রহ করিলেই, 

ইহ! বুঝিতে পারা যায়। "গল্পটি এই, 
. নন্দলাল. নামক একটি বালক “এন্টন্স পাষ' করিয়া কালেজে এল-এ, 
পড়িতে হছে 2. স্থতরাৎ পুর! ইত্রা ঈ হইবার কামন তাহার ঘনে বিলক্ষণরূপেই 
প্রবলা। নন্দলাল -মনের মত সঙ্গী খু'জিয়া লইবে, উহ1 বলাই বাহুল্য. 
স্থতরাঁং বিলাসিনী কারফরম1 নাকী 'শিক্ষত1” যুবতী, মিষ্টার সিং নামক 
বিলাত প্রত্যাগত “পুর্ণ পুরুষ” প্রভৃত্তির সংসর্গে এবং সহবাসেই নন্দলাল স্থীযব 
জ্ঞান পরিধি ও স্থখ পরিধি বদ্ধিত করিতেছিলেন । | 

পুত্রের শিক্ষাগৌরবে, নন্দগালের পিতা গর্বিত। ছেলেকে লেখাগড়! 

শিখাঈটতে এবং সংসার প্রতিপালন করি তে দন্দলালের পিতা খগ্রস্ত হইয়া 
পড়িয়াছেন। ইচ্ছা, যে বিধাহ-বাঞ্ারে উচ্চদরে ছেলের পা বেচিষা 
তিনি বধূমুখ দর্শন করিবেন এবং খণদায়েও সেই সঙ্গে (মুক্ত হইয়া ভিরিত 
সঙ্গতি করিয়া লঈবেন। . 

ক্রমে নন্দলালের বিধাহের জন্বখ্ধ স্থির হইল. শেষে বিবাহও হইল। 
বিবাহের রাভিতেই নন্দলাল টাকাগুলি ভস্তগত করিয়া বিপাত যাত্রা" করি-' 
লেন। “শিক্ষিত” বন্ধুদের সিত আগে হইতেই য়ন করা ছিল, ইহা 
বলাই বাহুল্য । ২ 

নন্দলালের পিতা হাওড়া ষ্টেশন হইতে ছেলেকে ফিরাইয়া খনিতে 
গিয়াছিলেন,. কিন্ত কৃত্রকাধ্য হইতে পারেন নাই | ছেলে পলাইল, টাকা 
গুলিও-হাতছাড়া হইল |. সি 

_ গল্পত এই) ইহার উপর পত্র পুষ্প ফল যেমন থা তে হয়, তাহা রি ছে 
এখন অনায়াসেই বুঝা যাইবে যে-নাটব্পীয় পা পাত গণের : চরিত্র অঙ্কনের 
জন্য বিবাহ-সুত্রে এই গল্প প্রথিত হইয়াছে বটে, কিন্ত সে কেবল, সমাবেশের 
_জব্ধার জন্য 1. পাত্র ত্র পাত্রীগণের গত স্বভাব চকিত্র যেগপ.. তাহাই এই বিবাহ, 

এত ধিবাহ বিভা _সামাদিক লীলা) স্হণীল মূ প্রণীত" মুল্য ।* চারি আন! | - ক 
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ব্রপারে- প্রকটিত হইয়াছে; বিবাহ উপলক্ষে তাহাদের স্বভাব চরিত্র নূতন : 
করিয়া গঠিত হয় নাই । .এ বিবাহ ন1 উপস্থিত হইলেও যাহাঠ যেমন 
চরিত্র তেমনই থাকিত। সেই জন্যই বলিতেছি_ খে, উপশ্থিত্ত বিভ্রাট যদিও 
বিবাহ উপলক্ষেই ঘটিয়াছে। কিন্ত পুস্তক খানিতে আগাগোড়! শিক্ষা 
বিভ্রাটেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । ভাহাই এইবার দেখাইব। 

এ নাটকের প্রধান কৃতিত্ব এই কয় জনের, _মিষ্টার সিং, নন্দলাল, 
বিলাসিনী; গোপীনাথ এবং ঝীন।. বাঁকি যাহারা আছে, তাহাদের প্র্যা- 
জন কেবল পৃষ্ঠ পুরণার্থে । মুল কথা, কয় জনের চরিত্র লইয়া । কি 
ভাবে" তাহা পরিস্ফট হইম্বপ্ডে, দেখা যাউক । . কিন্তু আরও ছুই চারি কথা 
এইখানে বলিয়া রাখিতে হইবে! রি 

ৃষ্টান ইংরেজ আর হিন্দু বাঙ্গালী ৬ এক জাতীয় মন্থষ্য নহে; ই ইংরেজী সমাজ 
এবং আমাদের সমান ভিন্ন ভিন্ন মূলে প্রতিষ্ঠিত, ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে সংগঠিত) 
সংক্ষেপে বলা যাউক; ইংরেজী রুচি এবং আমাদের কচি, ইৎরেজী আকাজ্কা 
এবং আমাদের আকাজ্জা, অধিক কি,-ইহরেজের মন এবং আমাদের 

মন নানা রকমে পৃথক্ ভাবাপন্ন । এ কথাগুলি সর্রবাদী সম্মত কি না, ঠিক 
বল] যায় না; কিন্তু সর্ববাদী সম্মত হউক আর না হউক, এ কথাগুলি বলা 
আমি আবশ্যক বোঁধ করি । কারণ, অনেক্ক্ষেই দেখিতে পাই ঘে, তাহার! 
মুখে এই পার্থক্য স্বীকার করেন নটে,কিস্ত কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহাদের আচরণ ঠিক 
বিপরীত। এখন অসস্কোচে বলা যায়, ষে সাধারণত “শিক্ষিত” বাঙ্গালী এক | 
প্রকার “কাটালের আমসত্তব” | 

ষে ব্যক্তি যে সমণজভূত্ত; তাহাঁকে সেই সমাজের উপযুক্ত করাই, শিক্ষার 
উদ্দেশ্য । এখন, ভিন্ন ভিন্ন সমাছের উদ্দেশ্যই যদি ভিন্ন ভিন্নরূপ হইল, 
তবে শিক্ষার প্রণালীও আবশ্যই ভিন্নরূপ হইবে, শিক্ষার ফলও ভিন্নরূপ 
হইবে । এ কথ! নিয়তই আমাদের মনে থাকা উচিত, কিন্তু থাকে না, এই 
দুঃখ । থাকে না, এইজন্য বলিতেছি যে, এখনকার সকলেরই ঝৌক ইংরেজী 
শিক্ষ1 এবৎ ইংরেজী প্রণালীর শিক্ষীর উপর | ইহাতে ইটি ফল হাতে হাতে 
হইতেছে, এক, আমাদের জাতীয় শিক্ষার অনাদর, সুতরাং আমাদের 

' সমাজের ধ্বংস মুখে অবনতি; অপর, বাঙ্গালী ভিক্তির উপর ইৎরেছী 
সমাজের পত্তন,স্ৃতরাং এক বিকৃত পদার্থের উত্পাত্তি; তাহাকেই রি ডি | 
লের আহঙবসত্ব বলিতেছি । 
১ বিভ্রাট”, পুস্তকে এই ভন্বই সতেজে উদ্াঘত হইছে; এবং 

এই পুস্তকের প্রধান কৃতি বলিয়া উপরে যাহাদের, পরিচয় দিষাছি; তাহা; 
দের চরিত্র অঙ্কন ৮৫ বিকৃত শিক্ষার বিকৃত ফলের এক. প্রকার, মূ নি 

করা হইয়াছে 2 ্ 
০2158 ১০17৫ অর্থাৎ টগ ব্গং ফুটস্ত ্  বরেজী শিক্ষা পাইল খাঙ্গাল- 

যাহা হস্ত, মিষ্টার ষিং তাহার, প্রকৃষ্ট উদাহরণ 1.. রা | 
নন্দলালের চরিত্র চিত্রে এ শিক্ষার গতি ও বে ব্ঝা খায়? বাধা বিজ্ব 

না পাইলে সকল নন্দলালই ক্রমে মিষ্টার সিৎহে পরিণত হইয়া উঠে। যেটি 
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তাহ! হইতে পারে না-বাধায্স ব্যাহত, বিদ্গে গতি হই ঘা সেও ক 
নিকট জীব হুইযক্স+উঠে 1, 

অথচ. এই কুশিক্ষাই এখন দেশ মধ্যে বহুল প্রচার এবং প্রবল । যাহাল্স 
শক্ত নিকট সন্বন্ধ, সে সেই পরিমাণ বেগে এই শ্িক্ষা-তরঙ্গের হবার আহত | 
কাহাঁরই পরিত্রাণ নাই । সাক্ষী, নন্দলালের পিতা গোপীনাথ সরকার ; 
বেচারা ইংরেজী শিক্ষা না পাইস্াও ছেলের “পাশের” ধাক্কায় হিন্দুয্ানি 
ভুলি গিয়াছে, অথবা ভুলিতে বসিয়াছে ।' 

অস্তঃপুরেও ঢেউ লাগিয়াছে। এই কুশিক্ষার কত আদর, কত গৌরব, 
ভ্পহা গোপীনাথের, স্ত্রী “গিনীর” কথাতে গ্রন্থকার দেখাইয়। দিয়াছেন । 
ছেলের বিবাহে গোঁপীনাথ যে টাকা পাইবেন স্থির হইল, তাঁহ হইতে দেনা 
শোধ করিলে বিশেশ্ব কিছু থাকে না, গোপীনাথ এই ভাবনা ভাবিতেছেন; 
সেই সময়ে গিন্ীীর সঙ্গে, তাহার কথোপকথন যে প্রকাঁর হইল, তাহা মনের 
মধ্যে যত্ত পূর্বক ধারণ করিবার উপযুক্ত । গোপীনাথ বলিলেন-_ 

“প্রিলি ! এ যে দিয়ে থুয়ে কিছু থাকে, এমন তে? বোধ হয় না? 
গিনী। হু হু “গুরুর কথা ন! শোন কাণে প্রাণ যাবে তোমার হ্যাচ্কা 

টানে)”. আমি তো! বলেছিলুম, অত কমে রাজি হইওন1) নন্দলাঁল কি 
ছ্মামার চার হাজারের ! কর্তীপন! করা অমন মেনীমুখোর কায নয় | 

' গোপী। কিজান, এই দিতেই তাদের সর্বনাশ হবে । 
থিল্লী। তাদের সর্বনাশ হ'ল তো আমার কি! আহা, কি আমার 

সাত পুরুষের কুটুম গে! ! নন্দলালের পায়ে মেয়ে দেবে, তাদের চোদ্দপুকষ 
উদ্ধার হ'য়ে যাবে, এতে পোড়ার সুখো মিন্সের টাক! খরচ কোত্তে হাতে 
আগুণ লেগে যায়! আর সে যাগীই বা কেমন | মেয়ের মা-চোখ্থাকীর 
জামাইকে দ্রিতে চোখ টাটাক্, গারে গহন উহন1 নেই_-বেচুক না । 

গোপী । আমি একটা ঠাউরে আছি, আগে সব ঠিক হয়ে যাগ না, 
মন্দকে- আড়ালে শিখিয়ে দেব এখন--সম্প্রদানের ময় একট] কোট 
ক'রে বসবে । 

গিন্লী। আচ্ছা, এবার ভুমি কোচ্ছ কর- আমি আর হাত দেব না, 

কিন্ত বছরের ভেতর বৌটোর ধঘদি ভাল মন্দ হয়-_-নন্দর তদ্দিনে পাশ 
প্লাড়িটব--দেখ দিখিন--খন ছেলের ফের বে দিয়ে, আমি দোতালা! বাড়ী, 
৬ নিজের গ! ভর! গহন" কোনে পারি কি না 17 

: হিন্দু ফুলবধূর কথা শোনি।: অর্থ, অথ? অর্থ বৈ আর চিন্তা নাই, আর 
কথা নাই । নববধূটি, মরিয়া যাউক, ছেলের. আবার. বিবাহ হইবে, 
খ্নাবার বেশি বেশি টাকা ঘরে আসিবে! কি ভয়ানক ব্যাপার! আর আই, 
ধন লালসার মূল নন্দলালের সেই অপূর্ব শিক্ষাতে নিহিত। পনন্দর 

তঙ্গিনে পাশ বাড়বে ।” পঞ্জিকাঁতে লেখা থাকে, কলিতে অন্নগত; প্র ). 
আরও এক কথা লিখিয়! ৮ গন্রির শিক্ষা প্রভাবে বঙ্গায়েশে. 

1 গত অর্বন্য |. এ 
* শিক্ষার, পরোক্ষ ব!. নি ফলে হিন্দুর অস্তং ঃপুর (করুষিত চি 
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তাহাতে উন্নতিশীল সংস্কারক দলের চক্ষু ফুট! দুরে থাকুষ্ধ, মহিলাগণকে 
যত্বসহৃকারে এই শিক্ষায় শিক্ষিতা করিবার জন্যই ইশ্হাদের যত) যত্ব 
করিতে হয় করুন, কিস্তৃফল বিষয়ে আর অন্ধ থাকিবার যো নাই, চক্ষে 
অন্কুলী দিয়া ভবিষ্য পট' দেখা ইবার উদ্দেশেই গ্রন্থকার বিলাসিনী কারফর- 
মাকে চিত্রিত করিয়াছেন । . : 

“বিবাহ বিভ্রাটেশ্র অভিনয়ে “ঝী'” বড় গ্রতিপত্ভিশালিনী। সকল 
চক্ষুই বীর উপর সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, সকল কর্ণই বীর বাক্যাম্ত পন 
করিবার জন্য সদ! লালায়িত। ইহা হইবারই' কথা । এক বী একদিকে, 
নাটকের অন্যান্য প্রধান পাত্র পান্রীগুলি সকলে মিলিয়া অপর দিকে। 

যদি মিষ্টার সিংহের শিক্ষা, বিলাসিনীর* শিক্ষা, নন্দলালের শিক্ষা প্রকৃত 
শিক্ষা হয়, তাহা হইলে বী ভয়ঙ্কর অশিক্ষিত । সুতরাং বীর সঙ্গে সকল- 
কারই বিরোধ । বাস্তবিক, হিন্দুর শিক্ষা ক্ষেত্রে দীড়াইয়! “কী” সকলেরই 
কর্ম সমালোচনা, শিক্ষা সমালোচন1 এবং ব্যবহার সমালোচনা করিতেছে । 
এমন ক্ষেত্রে সমালোচকের যেমন হওয়া উচিত, কী তেমনই হইয়াছে ।__ 
বী কোরকাপ জানে না, সকলকেই সকল সময়ে স্পষ্ট কথ। শুনাইয়া দেয়__ 
অথচ ঝী ফিলসফার নহে, একটা সাঁদা সিধা মানুষ মাত্র । সেই জন্যই 
তাহার কথায় এত তীব্রতা, তাহার সমা'লোচনায়ঃএত তীব্রতা । 

নাটকোল্িখিত সকল ব্যক্তির সকল কথার বিশ্লেষণ করিয়া! ব্যাখ্যা 
করিতে হইলে, আমার অবকাশে কুলাইবে না, নবজীবনেও স্থান হইবে না । 
তবে উপরে ষে সকল কথ। বলিয়াছি, তাহার সম্যক্&উপলব্ধির জন্য পুস্তকের 
উপর বরাত দিয়া এখানে কতকগুলি উদাহরণ দিলেই বোধ কার, আমার 
অভিপ্রায় পরিস্ফ,ট হইতে পারিবে । 

মিষ্টার সিং বিলাতী শিক্ষাপ্তণে এখন পূর্ণ পুরুষ । উমাঁচরণ গুপ্তের 
মাতৃবিয়োগ হইল, গুপ্ত মহাশয় /কাঁচ। গলায় দিয়ে, জুতো খুলে” বেড়াই- 
তেন, এ কথ্।া শুনিয়! মিষ্টার সিং অবাক হইলেন ; বলিলেন--“নেংটে। গা, 
নেংটে। পা, লেভীর সাম্নে”_-কি ভয়ানক ! 

বাড়ীতে থাকিলে মিষ্টার সিংহকে “কাপড় ছাড়তে, বলে, ভাত. খেতে 
'বলে”,*সুতরাৎ তিনি গোরস্থান গলিতে বাসা লইয়া! আছেন, আর বাড়ী 
যান না। ইহা! অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষ| আর কি হইতে পাঁরে?.. . : 

ফলত, মিষ্টার সিংহের দেশভক্তি, সমাজ ভক্তি, বিলাপিনীর গতিভক্কি, 
লজ্জাশীলতা . এবং স্বার্থশূন্যতা, 'নন্দলালের সদাশয়তা, মহদভিলাষ ; 
স্বদেশের উত্তোলন ত্রতে নিষ্ঠা, এবং কর্তব্য জ্ঞান--এ সব এক সঙ্গে পাশা- 
পাশি রাখিয়। 'মিলাইয়া দেখিবার সামগ্রী। টির র্ শিক্ষা প্ ' সন্ানধ 
“দিব্যজ্ঞান হক্ব... | 

দেখুন, গ্রন্থকার € কেমন করিসা আমাদিগকে এই কল: সঙ্গে সাহা 
করিয়াছেন: . 1. রা 



৬৪৬ 3১ -মবজীবন। 

চন তীয় গর্ভান্ক | 

ৃ বিলাসিনীর বসিবার ঘর। 

সিংহ। গত বৎসর কামার এখান থেকে ছাঁড়বার কিছু পুর্বেই--সকল 
রকম দেখে ক্ষিম্ত আমার বেশ অনুমান হ 'য়েছিল, যে, আপনি উমাচরণ গুপ্ত- 
কেই স্থুখী করবেন । 

, বিল! । 'অনুমান ঠিকই করেছিলেন, উমাচরণ বাবুকে আমি“এক প্রকার 
বিবাহ কোত্তে ্বীকারও করেছিলেম বটে, কিন্ত তার মার মৃত্যু হওয়াতে 
কাচ! গলায় দিয়ে, জুতো! খুলে বেড়াতে লাগলেন, সির অমন অসভ্যকে 
হা কি করে নিই । | 

সিংহ [ংটো] গাঁ, নেৎটো পা, 7905র সাম চা 
রা | 97,000 

সিংহ । 1. 7900208, বেৈলাসিনীর স্বামী) করেন কি ? 

| বিলা। আগে 1:990705 কোত্তেন, আম তাছাড়িয়ে একট! প্রেস 

করে দিয়েছি । কামিনী ভট্টাচার্যের স্বামীতে আর গৌরে মিলে এক 
থান বাঙ্গল। কাগজ বার করেন, আর এ দিকে আমার নং সারের সকল 

কাজ রে দেখেন « 
সিংহ মুখী 17 তত ঠা এমন রী / 

ৰ এর 

বিল] 'হ্োহীকে জিজ্ঞাস! চি রা নি রান্নার কি. উ্যগ করেছ? 
গৌরী । কি খাবে বল-_ক'রে দিচ্ছি। 
বিলা। বেশি কিছু না, আমি সকাল সকাল খেয়ে বেরুব ; আজ আমা- 

দের “পুরুষ দমন” সম্ভার 47001597895 রাত্রে ফিরতে পারব কি না বলতে 

পারিনি; তোমার মাছের ঝোল টোল ধা হয় পরে ক'র, আমায় এক 11969 
992০ 7899108, আর খান চেরেক 08৮০৮ ভেজ দেও ; কিন্ত দেখ যেন 
সেদিনকার মত পুড়িয়ে ফেল না । 
গৌরী । কয়লার জালে ঠিক আচ বোঝা যায় না_. ূ 

. বিলা। ভাড৪৮ 5 ৪৮৩0৭105099 (0050879. ০৫ 00309 15 ৪3 
৪৮০9৫, 21 39113610528৮-8,87588-71 ্ ৃ ০ 

সিংহ 1. 0%6 97 08911 2৮, | 

খপ 1:55 769 8০0, 1 10911, 987 6% 82) 01)0809, 11) 82798 মাজা 

0: [্য 08:09:- আমি তোমায় ছুশে। দিন বলেছি, যে, আমার অবসর মতে, 
ঘণ্টাখানেক করে, অনীর কাছে বসে একটু একটু 80197809 এর 199৮009 

শুনো? তা তোমার হল না, [)৩০7 ০৫ 1599 জান না; রবে কি ক'রে? 

ূ গৌরী ॥ তা! দিও, একথানা! বাঙ্গালা বিজ্ঞানের বই কিনে বিও।, (তোমার 
৪০০০৫ আমি বুঝতে পারি নি- 
রিলা 1 :0%2০6 বুঝ তে পার ন। ৪০1 গোটা ছ্ই সোজা কথা মনে 

রাধ, চা, আর [09220020969 এর ৪৪) শিখে, নাও, তা. হ'লে হ্রা? 



ম কি ও বিবাহ বিদ্রাট। ৯টি ৬৪৭ 

লা 0927659 লিনা ১০117 [30100 সর্সের তেল *দুশো 

9009৪তে জলে উঠে, ১২৫ কি ১৩৭ 098799 হ ?লেই, বেশ ভাঁজ! হয়, কাট 

যলার জাল! 8০19:১০৪ শিখলে বরফের জালে রশধ। যায়। 

গৌরী । বরফের জাল-_বরফের জাল! 
বিল1 | হ্যা হ্যাঁ, বরফ-_যাকে 1০৪ বলে, ভাবতে ভাব তে আমর! যা 

াথায় দ্বি, ওলাউঠা হালে তোমরা যা খাঁও- সেই বরফ 91 1200 

15 ])ঞঘ্ঠর মতে ছুখান বরফ ঘসাঘসি কোলে রীতিমত 1১০৪৮ পাঁওয়। 
য় । আজ বাঁদে কাল আমি 80161)09.এ হা. &.. দিব, আর আমার 7098০ 

/00 169৮ 7190৮ বোঝে না। 
( নন্দলালের প্রবেশ । ) 

নন্দ । 0০০৫ ৭97 11), [9/:09209, নমস্কার 0178. ১৮০০. 90০৫ 

17, ৫০০৭ ৭৪9 নীলরতন বাবু । 

সিংহ 1 1 91010 56 5০৮. 101999০-- 
রহ রঙ এ ৮ - 

নন্দ । আপনাকে বলি, আমি এবার [.. 4. দিব 3900100. 99৪87 এ 

শড়ছি, বিলাতে 12৯8700100৩ দিলে হয় না? | | 

সিংহ । আপনার সেখানে কি যাবার ইচ্ছ1 আছে নাকি ? 
নগদ 1 ইচ্ছ1 ! যাবই 1 

সিংহ । আপনার 7'৪৮০;এর মত হবে? 

নন্দ। আবশ্যক, বুড়োদের মত আর কোন্ ০25 হয় ? 
 সিংহ্। তবে টাকার যোগাড় কি রকমে হবে? ৫ 

নন্দ । €স যোগাড় বাবাই কচ্ছেন, এক রকম ঠিকও হ'য়েছে। 
সিংহ । তার মত নেই অথচ টাকার যোগাড় কচ্ছেন কি রকম? 

নন্দ । তিনি আমার বিবাহের সম্বন্ধ কচ্ছেন, তাতে চার পাচ হাজার 
টাক পাওয়া যাবে । ৮.2 

বিল1। বিবাহ! কিন্ধপ পাত্রী ?_কি পাশ করেছে হিগকিদ 
বিবাহ ?* ্ রর 

নন্দ। সে সব বিশেষ কিছুই জানা থায় নি বাবাও টাকার, কথা ঠিক 
কচ্ছেন, আমিও তাই হাতাবাঁর অপেক্ষায় আছি।, | 

বিল!। কিরূপ পাত্রী জানেন, না» দেখং তে কেমন_আপনার চেয়ে, 

বড় কি ছোঠি-_কত দূর লেখাপড়া জানৈ__-আপনান্ধক, বশে রেখে চালাতে. 
পারবে কি নাুকিছুই জানেন ন1? হয় তো কোন অপবিত্র সেকেলে 
বেআইনি মতে বিখাই হবে, এসব না জেনে__না৷ ঠিক, ক রে, আপনি, বিবাহ 
কত্তে যাচ্ছেন % .: :: রর 

নদা। দেখুন 'আমি-এ এক চি [তিন পাখী মারবে | 1 . সমাজকে: দি 
করবে, বাশীকে, শিক্ষা দ্রিব, আর. আমীর. শ্বশুর সবার যে বেয়াদবি ব্লাখে,। 
তারেও শাস্তি দ্রিব।.' বাবা ঘেমন লাঁতের লোভে আমাকে একটা জানোয়ার 
জুটিয়ে দিচ্ছেন, সেই. জানোয়ারের বাঁপ- যেমন*বাস্কাকে.ঘুষ দিয়ে আমার 
মত 20009698 729একে একট! পেখটাপড়ী ঘুর্থের সহচর ক'রে . দিচ্ছেন, 



৬৪৮ নবজীবন 1. . | / 

আর সঞ্মীজ.যেমন এসব দেখে শুনেও বিদ্্যাচলের মত গা ঢেলে রা পাড়ে 
আছেন--আমিও- তেমনি বাগে.. যোগে টাকাটি হাত করবো অথচ বিবাহ | 
ব্বিও]] 80৭ ০৭ হবে । « 

বিলা। কিন্ত বালিকার দশ! কি হবে ? 
নন্দ | 11791927915 ঠ1)0538005 70807591099 6০9 010989 মিটি 

যাক ইচ্ছা! ফের বে কোত্তে পারে 1 4 ৮1] 89৮ 0908 22011] 18169 না 
মা15-8. [081 ০0? 0808 999, 

চা চি ও ৃ ছ. সঃ এ 

সিংহ' । আপনার 7795987,0 খুব তো 1900116. 

 বিলা। পতির প্রধান গুণ স্ত্রীভক্তি, ষে পতি স্ত্রীকে না ভক্তি করে, সে 
ব্যভিচারী, পুরুষ-বেশ্তা। ; আর আমর! যদি স্বামীকে দমন কোতে ন! পারব 
তবে আমাদের 1018) 05 ফল কফি? 

[সিংহের প্রস্থান । 
তবে নন্ববাঁবু বিবাহ কোতে চলেন? 

নন্দ। বিবাহ! হয় বিবি, নয় আপনার মত 97%90969. আহা গৌর 

বাবুর কি অদ্বষ্ট! 
বিল । কি 19210595-হ্থয় না কি ? 
নন্দ। কারনা হয়? আমি বিলাঁত থেকে ফেরা অবধি যদি আপনি 

11799 থাকৃতেন ? 

বিল1 1 7716 তো ?$0০%0 হয় । 

নন্দ । 7০৮70. ০ (9%, সে দিন কি হবে! ূ 

বিলা। আপনি ড0852906 পড়ছেন, 00৫ বল্লেন যে, 960 মানেন 

নাকি? 
নন্দ । রাম! টা কথার কগ বল্লেয়, যে দ্রিন 0820% কিনেছি-_-সেই 

দিন নিন দি | | 
চু বাঃ ক টি ষ্ু কঃ খাঁ গু গাঁ 

ক্ষেপে বলি, পুস্তকের সকল স্থানই নর মূল্যবান ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ |. 

কিন্ত, ,ইজ্িত বুঝিলে ত। রর 
আমি স্বীকীর করি, যে এই নাটক. আমাদের কলক্ষে এব্ং কুলার ৃ 

নির্মিত. কিছ্টি সে দোষ গ্রন্থকারের, না আমাদের? এত ষে জাতীয়তার 
ভাথ) এত যে দেশ-ভক্তির ছলনা, এমন করিয়া না আঁকিলে' কি ইহার প্রাতি-. 
শোধ হয়? যদি প্রকৃত€ শিক্ষাপ় কাহারও আস্তিক শ্রদ্ধা. থাকে, তবে 
আমানের ব্যবহার শুধরাইতে হইবে, আমাদের চরিত্রে নিষ্ঠাগুণের সঞ্চার... 
করিতে হইবে, “চাদর নিবারিণী”” অথবা “ভাত কাপড় নিরারিণী” সভ। 
ছাড়িয়া, ভ্রান্ত অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং. কঠোর কশাঘাত. 

রী খর র [রের গুণগান করিতে করিতে কিছু কালের, জন একীসকেও 

[মদে খরুপদে তি: করিনা আমাদের মতিগতি ফিরাইয়া লইতে 
চা  জ্রীইজ্ঞনাথ দেবশন্্ী |. 



ভারতীয় ও বৈদেশিক স্ুলতভত, ৷ 
ইতি পূর্বে: উক্ত হইয়াছে যে “এতেভ্য স্তুল ভূহানিচ উতৎপদ্যন্তে 

সুক্ম ভূতগণ যেমন অনাদি সুচ্মা দেহের হেতু সেইরূপ তাহা স্থল ভূতগণকেও 

উৎপন্ন করিয়াছে । কুক্ম ভূতগণ উ্জিয়ের অগ্রাহা, অব্যবহাধ্য, এবং: 

প্রত্যেক ভূতের 'মাত্রা। অর্থাৎ হুঙ্ষমতম বীদরূপী। এ কথা শান্সের সিদ্ধান্ত | 

প্রসিদ্ধ আগ. জ্যাকসন ডেবিস অবিকল সেইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া 

ছেন। কেননা | তিনি কহেন ষে, জগতের হুক্মাবস্কাতে ইন্জ্িয় গ্রাহ ৭ 

সকল আভিব্যক্ঞ হয় নাই । উচ্ছ পুর্ব প্রবন্ধে উক্ত হঈয়াছে। শা্েও 

স্ষ্টই আছে “ভদালীমা কাঁশে শব্দো ইতভিব্যজ্যতে, বায়ৌ শব্দ স্পশৌণ অঙ্সি- 

শব্দ স্পর্শ বপাণি, অপু শব্দ ম্পশরূপ বসা পৃথিব্যাং শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস- 

ন্ধাশ্ঠ।” ইহার সংক্ষেপ তাৎপর্ধ্য এই থে পৃথক ভৃতগণ ইন্দ্রিয় 

রাহ ছিলনা ক্রমে তাহারা সন্ধপ্রকার ইন্জিন গ্রাহ্থ গুণের সুক্টিত, সুব্যজ 

হইল। তাহার, সন্ধে সঙ্গে স্থল আকৃতি, অন্ন পান, এবং' [তির জন্য, | 

লোক মণ্ডল.সকল তদীয় উপাদানে বিরচিত হইয়া উঠল । “এতেভ্য ক ৬. 

বন্ধাগুস্ত তদন্তরত,* *-স্থল শরীরাথা; অন্ন পানাদিনৃঞ্চ উৎপত্তির্ভবতি রত: রঃ 

স্থল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্; বাবহার্ধা, সুব্য কঃ পর্ধীকৃত: ভুতগণ অভ্থিব্যক্ত হইলে গর: ০ 

তাহারা ক্রমে সৌর জগৎ. প্রভৃতি, ত্রদ্মাও» ত্রস্তগ্বত বরা টিনিন 

স্ুল দেহ এবং তাহাদের ভোগ্য। ্গ গান: রে প পরিণত হব )। 



৬৫ নবজীবন। 

ইত্তিপূর্ব “তদানীমাকাশে" প্রভৃতি যে বৈদাস্তিক সিদ্ধাস্ত-বাক্য উদ্ধত 
করিয়াছি, তাহা প্রমাণ করিতেছে যে. এই স্থল দৃশ্য, কঠিন পৃষ্ঠ, ইন্জিয় 
গ্রাহ্য ভূবাদি লোক সমন্ত উদয় হওয়ার পূর্বে, তৎসমস্ত শবেজ্িয়ের গ্রাহ্য 
আকাশ মাত্র ছিল। পরে তাহা শব স্পর্শ ও দর্শনেন্্রিয়ের গ্রাহ্য 
অগ্নিময় ভয়ানক পদার্থবূপে পরিণত হইল | তাহার পশ্চাৎ উহ! শব 
স্পর্শ রূপ রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য জলবৎ তরল পদার্থের রূপ ধারণ করিল । 

আকাশ, বায়, অগ্নি. জল একাকার হইয়া এক মিশ্র পদার্থরূপে অবস্থিত 

হইল। তাহার জল ভাগের মধ্যে পৃথিবীজ অব্যক্ত ছিল । কালেতে তাহা 
হইতে শব, স্পর্শ, রূপ, 'রস, গন্ধ এই পঞ্চেজ্্রিয়ের গ্রাহ্য গুণগ্রামের 
সহিত এক অগ্ড অভিব্যক্ত হইল । আকাশ বায়ু অগ্রিজল ইহার! মৃত্তিকা 

অগেক্ষ। অধিক তেজৌময়, বীর্যবান, ও ব্যাপক | শ্রী অও উক্ত তেজে। 
ধাতুর সহিত এক বৃহৎ স্ুর্্যরূপে অবতীর্ণ হইল । এই কারণে এ অগুটি 
মন্ু প্রভৃতি শাস্তে সহস্র সুর্যের প্রভা তুল্য ও হিরণ্য বর্ণ বলিয়া কথিত 

হইয়াছে | শান্ত্রানুসারে কূ্ধ্যাদি সমস্ত লোক মণ্ডল সেই অগডেরই অংশ। 

সেই আদি সৌর-অগ্ডের ুক্্রজ্যোতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধাতু উর্ধদেশে ব্রহ্গ- 
লোকাদি গঠন করিল। নিম্নে শ্বলেক ও পৃথিবী উৎপন্ন করিল।.সমস্ত শ্বলে্িক 
্ধ্য চন্দ্র তারাগণে খচিত হইল । ব্রহ্মভূবন চতুষ্টয়ে স্থক্ম তেজ ও বীর্ধ্য 

বিরাজ করিতে থাকিল। নিয্স্ত লোক সকল স্থল ধাতু প্রধান হইল। 
(ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩ প্রপা ১৯ খ দ্রষ্টব্য) এই অমস্ত স্থূল মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে 

তেজোভাগ হাস হইয়া আসিয়াছে । তাহাতেই তাহার। মৃত বলিয়া গণ্য 

হইয়া থাকে। “মৃত” অর্থাৎ “শীতল” ঘনীভূত, স্থির, ব্যাপ্য (ব্যাপক নহে) 
এবং অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ । সেই সহশ্্ সুষ্ব্যোপম প্রথম অণ্ডের তুলনায় * 

অথবা তাহার ্থন্ক্ম উত্ঠষ্ট মৃ্তিস্ব রূপ ব্রন্মলোকের সম্বন্ধে আমাদের স্ুর্ধ্যও 

মৃত। তিনি সৌরজগতের তেজ, বীর্ধ্য, আকর্ষণের কর্তা হইলেও আদি 
অবস্থা অপেক্ষা তাহার অগ্নিত্ব অনেক হ্রাস হইয়াছে । সমগ্র ন্বর্গলোক 
এবং এই ভূলোকে যর্ড তেজ ও বীর্ধ্য আছেঃ যত অন্ত্রশজ্জ আছে, যত ধাতু 

পদার্থ আছে, সে সমুদয়ই হূর্ধ্যতেজ সস্ভৃত। জগতের স্থষ্টি অবধি কুর্ধ্যতেজ 

নানা পদার্থে পীত ও পরিণত হওয়ায়--ক্রমে সুধ্যের অগ্রিত্ব বিস্তর পরিমাণে ৃ 

হাপাবস্থ হইয়াছে । এবিষয়ে বিঃ পুঃ ৩২৯ প্রসৃতি শ্লোকে) এই রক 

আছে, €ধ, বিশ্বকর্থী হুরধ্যতেজের সাত ভাগ টাচিয়া লইম্বাছিলেন। তত্থারা: 



ভারতীয় ও বৈদেশিক স্থুলতত্ত্ব | ৬৫৯ 

বিষ্টুর চক্র, কুদ্রের ত্রিশুল, কুবেরের শিবিক এবং অন্যান্য নানাবিধ গস্ত্রশস্্ 
নির্দাণ করিয়াছিলেন । এক্ষণে স্থর্য্যের কেবল অই্টমাংশ তেজ মাত্র অব- 

শিষ্ট আছে। হুর্ধ্যতেজের এইরূপ ন্যুনতা হওয়ায় খবিরা তাহাকে “মুত 

অগ্ু+ বলিয়াছেন (ভাঃ ৫1২০1৩৫)। মৃত অণ্ড বলিয়! শাস্ত্রে তিনি «““মার্ভগ» 

নামে অভিহিত হয়েন। যখন সৃর্ধ্যই “মার্ভড” হইলেন, তখন পৃথিবীর ডো 

কথাই নাই। ইহা একেবারে শীতল, নির্বাপিত ও মুত বিধায় “মৃত্তিকা” 

নামে কথিত হইয়াছে । 

এক্ষণে এই ব্রহ্গাণ্ডের জলময় তরলাবস্থা, জরি দীপ্তিমানাবস্থা এবং 

অপেক্ষাকৃত সুক্মতর বায়বীয় অবস্থা সকল সন্বদ্ধে,পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি বলেন, 

আমর! তাহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিব। তাহার সহিত পুব্বোক্ত শাস্ত্রীয় 

মতের তুলনা করিলেই ন্ুধীর পাঠক এঁক্য সকল অনুভব করিতে 

পারিবেন। শুদ্ধ তাহাতেও নহে, কিন্ত অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, 

ভারতীয় সিদ্ধান্তের শৃঙ্খলা, পারিপাট্য ও যৌক্তিতা কত গভীর অথচ কেমন 
সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত । 

সম্প্রতিকাঁর প্রেততত্ববাদী আলান কার্ডিক স্বীয় পুনর্জন্ম বিষয়ক গ্রন্থে 
একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যথা “যে সকল জীব পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছে তাহারা .কোথা হইতে আগমন করিয়াছে ?, এই প্রশ্নের তিনি 
আপনি এই উত্তর লিখিয়াছেন যথা-_“এই সকল জীবের বীজ পৃথিবীতে 

অর্থাৎ মৃত্তিকাবচ্ছিন্ন ছিল। তাহার! উপযুক্ত সময়ে প্রকটিত হইবার জন্য 
তথ। অবস্থিতি করিতেছিল । এই সকল জীব-বীজ, বৃক্ষ-বীজ সমূহের অভি- 

ব্যক্তিনিমিত্ত খতৃকাল অপেক্ষ! করার ন্যায়, ম্ৃত্তিকাগর্ডে নিরুদ্ধ বৃত্তিতে 

,আবদ্ধ-ছিল 1 তাহার] যথা খতুকালে আসিয়] জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবী 

উৎপন্ন হওয়ার পুর্বে, সেই সকল বীজ তদীয় তরন্ধ প্রাগ.বস্থ্ার মধ্যে অবচ্ছিনন 

ছিল। তথ্থা হইতে পৃথিবীর ক্রম-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আসিয় পৃথিবীতে স্থল 

কলেবর পাইয়াছে।” এ জ্বন্ধে শান্তর যে উপাদেয় সিদ্ধাতস্ত আছে, রি 
এম্থলে তাহা'র কিঞ্চিৎ বলিতেছি। ছি | 

শাস্ত্রান্ুমীরে .জীবের তিন ভাগ । ন্বয়ং লীবাত্বা, তাহার হুক্্ম দেহ এবং 

সেই সঙ্গ দেহের বাহ মৃষ্তি,-স্থল দেহ ।  জীবাত্মা স্বয়ং নির্মল পদার্থ। 

সুতরাং আপনার অস্তরাত্মীকে তিনি সর্বদাই আশ্রয় করিয়া! থাকেন.। 

ছা ন্দোগ্যোপনিষদে-ন্থপিতি” শ্রতিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, ুযুখ্ি কালে 



৬৫২ নবজীবন। 

যখন প্জীবের' স্থল সুগ্ম উভয় দেহ নিষ্পন্দ হয়, তখন জীবাত্মা পরমাত্াঁতেই 

নিত্রিত হয়েন।, তাহার স্থল হশ্স দেহ--প্রাকৃতিক শক্তি প্রকৃতিকে আশ্রয় 

করে খটে, কিন্ত তিনি স্বয়ং অন্তরাত্মীতে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ যাহার 

যেখানে সমতা ব1জাতিত্ব সম্বন্ধ__যেটি যে কারণের কাধ্য-তাহ। সেই ত্বকে 

“আশ্রয় করে। জীবাত্মা পরশাত্ম-্নরূপোৎ্পন্ন। অতএব 'তিনি পরমাজ্মাতে 

এবৎ সুক্ষ ও স্থুল দেহ গ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অতএব তদুভগ়্ প্রকৃতিতে 

স্থান গ্রহণ করে। অথচ সুযুন্তি কাপে জীখাত্মা স্বীয় বাহা দেহেতেই স্থক্ 
দেহের" সহিত নিকদ্ধভাবে অবচ্ছিন্ন থাকেন। হীহাই সাধারণ সংস্কার । 

কেন না স্থুল' শরীর হইতে বিশেষত স্ক্ক্ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। -জীবা- 

আঁকে অনুভব কর1 যোগী ভিন্ন অন্যের সাধ্য নহে । সাধারণ জনগণ ছুরতি- 

ক্রমণীয় অভ্যাসে চিরধদ্ধ। 

অতএব জর্বসাধারণকে উপদেশ দ্রিবার নিমিত্ত, শাস্ত্র জীবাকজ্মাকে তদীয় 

হুল্স দেহে অব্যন্ত পুববক কহিয়াডেন যে, স্থল দেহ লাভের পুর্বে হুক দেহাব- 
চ্িন্ন জীবাত্বা অন্নেহে, তৎপুক্বে পৃথিবীতে, তৎপুর্ববে জলেতে, তৎপূর্কে 
দ₹তেজেতে,তৎপুর্বে বায়ুতে, তৎপুন্বে আঞ্চাশে এবং তশ্পুর্বেে প্রকৃতিতে ছিল। 

তাৎপর্য্য 2্ুই যে, কৃষ্টি আকাশ অবস্থা হইতে ক্রেমে যেমন যেমূন পরিণাম লাভ 

করিয়াছে, জীবাত্মা আসিয়া ক্রমে সেই দেই পরিণামকে আশ্রয় করিয়াঁছে। 
পশ্চাৎ উপযুক্ত খতুতে অদৃষ্টানুযানী ন্ত,ল দেহ লাভ করিক্বাছে। সুক্ষ ভূত 
'হইতে হুক্ম দেহ স্ষ্টির যে বিবরণ পুক্ৰ প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই এই 

কথার প্রচুর প্রমাণ । শারীরক দশনে (৩1১২২ প্রভৃতি সুত্রে) কহিয়াছেন, 

*শ্বভাব্যাপত্তি রুপপত্তে 1” জীবাত্ম। স্বলদেহ লাভ করিবার পুর্বে, হুঙ্ষমাদেহের 

সহিত আকাশ, বায়ু, অগ্নি, ও জলময় অবস্থার সাদৃশ্য লাভ করে, ফলে-সাক্ষারৎথ 
স্লকাশাদি হয় না। *““নাচিরেণ বিশেষাৎ” ()। অচির কাল মধ্যে 

জল পর্্যস্ত আবস্থিক সাম্য ত্যাগ হইলে জীবাত্বা পৃথিবীন্' মৃত্তিকা" 

অধ্যে আশ্রয় লন। পশ্চাৎ পৃথিবীর স্ব্যক্ত পরিণাম অন্নেতে বাস করেন। 
*অস্যাধিষিতে পুর্ব ঝাভিলাপাৎ 1”) (এ) । জীব সাক্ষাৎ অন্ন হন না) কিন্ত 

পুর্ব্বব্ আকাশাদিতে, আকাশাদির সাদৃশ্যে অধিষ্ঠানের ন্যায় 'অন্নেতে” অধি-. 
টান করে মাত্র । “রেতঃ সিগযোগোহথঃ 1” (8)। অন্নেতে ছ্িতিরপর 
রেতের .সৎসর্গ হয় । “যোনেঃ শরীরং 1” (8) তাহার "পর যোনি হইতে. 

ছ্'লদেছে 'নিষ্পন্ন হয় । "পুথিব্যাধিকার ' রূপশবাজ্িরেভ্যঃ 1 'াওা৯হ)। 



ভারতীয় ও বৈদেশিক স্থুলতত্ব | ৬৫৩ 

এন্লে অন্ন শব্দে পৃথিবী । “কাধ্যকারণয়োরন্ন পৃথিব্যোরভেদ্দ 'বৈবঙ্ষা 
তদুপপত্তে স্তন্মাদন্নৎ পৃথিকীতি 1” বাধ্য ও কারণরূপ শস্য ও পৃথিবীর অভেদ 

লক্ষণায় অন্ন পৃথিবীর-রূপ। এতাবত। স্থল দেহ লাভের পুর্ষ্বে এবং স্থর্যক্ 
স্ট্ির প্রাক্কালে জ্গীবের ক্রমে আকাশাদি হইতে পৃথিবী পর্ধ্যস্ত ও তত্পরে 

রেতে ও গর্তে স্থিতি হয়। “কুন্ধ শরীরাবৃত জীব'সকল প্রথমত জাকাশ, 

বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীতে অন্ুপ্রবেশ করে, পরে বনষ্পতি ও ওষধিতে 
অবশিষ্ট হয়, অবশেষে রেত নূপে পরিণত হইয়া মাতৃগর্তযোগে জন্ম- 
গ্রহণ করে ॥”- (সম্ভব পর্বে ৯০ অঃ মঃ 'ভাঃ) পুর্বোক্ত 'আলান কার্ডিকের 

সিদ্ধান্তে শাকের মন্মটিই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু শান্ত্রের 

ন্যার বিশদনপে -প্রদরশিত হয় নাই । শাস্ত্রের মধ্যে আদ্যোপাক্ত একটি 

শৃঙ্খলা আছে। ভিন্ন দেশীয়, লোকেরা য্ত দিন আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধির 
অভিমান ত্যাগ ন। করিবেন এবৎ ভারতীয় শান্্কে গুক্ধরূপে শ্রহণ না করিবেন, 

ততদিন, নে শৃঙ্খলা লাভ করিতে পারিবেন না। 

.আমরা-বিদেশীষ় সিদ্ধান্ত সমূহের সহিত ভাধিতীয় শাস্ত্রের ধা প্রদর্শনের 

সঙ্গে সঙ্গে হুদ স্হষি, স্ছ্ল স্থষ্টি, এবং জীবের ুক্ষীবস্থ! হইতে স্থলাবস্ছাস়্ 

অবস্তরণের কথ] বলিলাম । এক্ষণে আরে! কতিপয় বৈদেশিক সিদ্কান্ত- প্রদর্শন 
করিব । 

ভারতীয় শাস্ত্রে ষেমন আছে, আত্মা হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ 
হইতে বায়ু, বায়ু হুইতে তেজ, তেজ হইতে জল'এবং জল-হইতে ক্ষিতি-__ 

এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে একদিকে সুক্ষ দেহাবচ্ছিন্ন মন, অন্য দিকে স্ত ল-হীক্দরিয়- 

গ্রাহ্য আকাশাবধি পৃথিবী প্যস্ত পঞ্চীরূত পঞ্চ স্থল ভূত উৎপন্ন হইল; তাহার 

পর.মুলল সৌর-অও্ড এবং তাহার বিভাগ হইতে ডদ্ধাস্থিত লোক সমূহ এবং 

এই  মর্তপুরী উত্পন্ন হইয়াছে; সেইরূপ অবিকল” পাশ্চাত্য. চিতা সকল 
বর্তমানকটুলে চপিদিকে প্রচার হইয়া পড়িতেছে । . 

স্থুবিখ্যাত আগ, জ্যাকসন ডিস সমষ্টি পরিণতির যে- শৃঙ্খলা, দশা 
ইয়াছেন, তাহ' সব্রভোভাখে 'আমাদেরই শৃঙ্খলা ৯ যথা বন্ধ, কামনা, 

মূলশক্ভি, বিশিঃ যুলভূঁত, আকাশ, বাম্প, জল এবং ক্ষিতি এই কয়েকটি তন্ের 

পূর্ব পুর্ব তত্ব পর:পর তত্দের সাক্ষাৎ উৎপাদক । ইহার মধ্যে যাহা! "মুল 
ভূত” তাহাই পঞ্চ : তন্মাত্র | ডেবিস..কহেন, এই: পঞ্চ তন্মাত্রই মন এবৎ 

স্থল ভূতের যোজক 1 শাস্ত্রের ঘে-ঠিক: সেই সিদ্ধান্ত তাহা, উপরিভাগে 



৬৫৪ . মবজীবন। 

উক্ত হুইয়াছে। ডেবিসের প্বাম্পটি” আমাদের মিলিত-বায়ু ও তেজ। 
তাহা হইতে জল এবং জল হইতে মৃত্তিকা জন্মিয়ীছে। ডেবিস কহেন যে 

উপরি উক্ত "মূল শক্তি” নিয়স্থ সমস্ত তত্ব সংখ্যার সমাবেশ ক্ষেত্র । তাহা 
হইতে ক্রম পূর্বক সকল তত্ব ব্যক্ত হয়। তাহার অস্তিম পরিণাম মৃত্তিকা । 
এ কথাও অবিকল শাস্ত্রীয় কথ] । 

. প্যখাক্ম কারণতামেকৈকত্তোপবাপ্ডিটব | (বিঃ পুঃ)। 

ডেবিস, বলেন, যে সমস্ত সৌর জগতই প্র্ূপে উৎপন্ন । সে সমস্তই 
এক মহা সৌর কক্ষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া 
পৃথিব্যাদি লোক মণ্ডল রূপে পরিণত হইয়াছে । টিগুল বলেন, যে আমাদের, 
বর্তমান হূর্য্যের তেজও ক্রমে অনন্থভবনীয় ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে । সুর্য 

তেজই সমস্ত বলবীর্ধয অস্ত্র শস্ত্রের একরূপ উপাদান । এই সকল বার্তী যেমন 
বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রমাণ কারিতেছে, সেইরূপ তৎসমূৃহ যে আমাদের শান্ত্েরও 

সহিত এক, সে কথা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
ভূতত্ব বিদ্যা হইতে জানা ষায় যে, মানবের বাঁসোপযোগী হওয়ার পূর্ব 

এই পরথিবী শীতল ছিল না। অসংখ্য যুগ ব্যাপিয়া উহা অস্থির বায়রীয় 

অবস্থায় ছিল। পশ্চাৎ বহুকাল ধরির1 অত্যন্ত উত্তপ্ত আগ্নেয়'অবস্থায় ভিল। 

তাহার পর উহ! জলময় হয়। সংক্ষেপত সমস্ত সৌর জগতই প্র সমস্ত 
অবস্থার মধ্য দিয়া পরিণত হইয়াছে । এই পুর্িবীর বর্তমান আকারই 

সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইহা অব্যবহিত পর্ধ্বে জলময় ছিল। 

ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের অন্থমান করেন ষে, বায় অগ্রি ও জলদ্বারা একারুতি 

বাম্পভাবাপন্ন তরল ধাতু পদার্থ হইতে ক্রমে এই পৃগিবী শীতল ও ঘনীভূত 
হইয়াছে । সমস্ত গ্রহ ভারাঈ এই প্রণালীতে ঘনীভূত হয়। পৃথিবী শীতল 
ও ঘনীভূত হওয়ার কালে « পথমে. তাহার উপরিস্থ আবরণ বা ত্বক্ শীতল 
হইয়াছিল। সেই শীতলতাই তাহাকে ঘনীভূত ও কঠিন-পৃষ্ঠ, করিয়াছে।, 

পৃথিবী রূপ অওটির অভ্যস্তর ভাগ, যাহার উপরি ঘনীভূত, শীতল ও কঠিন 
ভূতল রূপ ত্বকটি দগ্ডায়মান আছে, তাহ! এখনও তরল আগ্নেয় অবস্থায় 
রহিয়াছে ৷ ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের বলেন যে মেই অগ্নিই ভূমিকম্পু ও আগ্নেয- 

গিরি' সমূহ হইতে অগ্রন্যৎপাতের হেতু। ভাহাকেই ভূগর্তস্থ অগ্নি কে 
এবং তাহাই ্রলয়ের বী্ |... শ্রীচন্্রশেখর বস্থু। (খড়াপুর)' 



মহৎ, ক্ষব্রের প্রতি । 
হে ক্ষুত্র! সাধু-_-সাধু! তুমি বলিতে শিখিয়া, তুমি মাধু! ভাই হে! 

তুমি আমার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত যাহ] বলিয়াছ তাহাতে, আমি প্রীত 
ছইলাম,__আশীর্ববাদ করি- স্বস্তি, স্বস্তি! তুমি আমাকে বল দান করিয়াছ- 
আমাকে এই উন্নত গিরিশিখরে তুলিয়া দিয়াছ, কিন্তু ভাই!-_বল দেখি, তুমি 
রামকে না তুলিয়া, শ্যামকে না তুলিয়া, আমাকেই এত. অনুগ্রহ করিলে কেন? 
আমি উচু হইব, ইহা দেখিতে বড় সাধ হইয়াছিল--নয়? ভাল, যেন তাহাই 
হঈল,-এখন সে সাধ ফুরাইল কেন? আমি তোমাকে পদে দলন করিয়াছি 
বলিয়া? আমি আত্মস্তরিতায় মুগ্ধ হইয়া, অহং তত্বে পণ্ডিত হইয়া, আবার 

তাহার উপর, বুঝি, তুমি যে বল আমাকে ধার দিয়াছিলে বলিতেছ, সেই বলে 
বলবান হইয়া, তোমার সকেশ মন্তক আহার করিয়াছি বলিয়া? _ভাই হে। 
তুমি ভ্রান্ত । তুমি রোমের ইতিহাস পড়িয়া কি 1 না হয় কথামালা পড়িয়াছ 
কি? ,একদা উদরের সহিত বিপরীত কলহে সমূদায় অঙ্াি কি ঘোর বিপাকে 

পড়িয়াছিল, তাহার বার্তা কি তোমার কাণে উঠিয়াছে? “উদর» না হইলে 
এত দিন রহিচ্তে কোথায়? আমাকে তুমি বলই দাও, আর স্ুষ্টিই কর, 

আর সংসারে এই উচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতই কর, আমি চক্ষু বুজিলে ভাই 
তোমারে গতি নাই! বুঝিলে কি? আবার বলি, আমার ক্ষমতাট1 কি তোমার 
এতই চক্ষুশূল হইয়াছে? হইয্রাছে বৈ কি--নহিলে হাটে, ঘাটে, মাঠে, 

হলে, স্কোয়ারে, স্াটে, আজ কেবল নাকে কাঁদিয়া বেড়াইতেছ কেন? র্ যে 

ইংরাজিতে একটা কথা বলে-_ 

90109 [0118 1070, 11119 80000110090 0110 ), এই প্রথা না হইলে 

ংদার চলিত না। দেখ যত বড় বড় ব্যাপারে যেখানে যত সন্ন্যাসী সেখানে 

পগাজন” ততই নষ্ট। সবাই সমান হইলে, কাজ চলিবে কেন ভাই? 
তুমি বড় হইতে চাও, আইস । আমি আমার বড়ত্ব ছাড়িয়। দিয়! তোমার 

কুটারে যাতে প্রস্তুত। কিন্তু একবার ভাবিয়া টোঁখ দেখি, কত দিন তুমি 
আমার অবস্থায় থাকিয়া নবী হইবে? আমাকে দি তুমিই এ. অবস্থায় 

তুলিয়া থাক, 'ভবে ভাহার জন্য আমি তোমায়.বড় একটা আশীর্বাদ করিতে 
্রসতত নই । কেননা এ জায়গাটা বড়ই কদর্য নাঁ হইলেও, বড় একটা রম 
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উপবন* মত নয়। লোকে ভাবে অই রজত-ধবল-স্ফণটিক-স্তস্তবৎ হিমাচলের 

অভ্রভেদী শিখরদেশ, না জানি কত সাধের, কতই'স্বখের । একবার গিয়! 
দেখিয়া আইস ত; ভাই! বড় সহজ ব্যাপার নয় হে! তুমি বলিবে,. এ 

পর্বতের উপকণ্ে যে স্থন্দর কি-যেন-কেমন-তর ছোট বড় মাজারি প্রজাপতি 

উড়িতেছে, তাহাঁদিগকেও 'অমাদের দেশে ছাড়িয়া দাও মরিয়া যাইবে! ঠিক 
কথা--আমিও তাহাই ধলি! যে পোকা হিমাচলে প্রজাপতি. হইয়াছে, 

তোমার দেশে হইলে তাহারা মরিয্রা যাইত-_ নয়ত মশক হয়া শ্রবণ ও ত্বক 

পরিতৃপ্ত করিত ! আমি--“আমি” হইয়াছি, “মহৎ হইয়াছি (--তুমিই বল 

সামি মহৎ) কেন ?--না, আমার উরে স্বত সহ্য হয় বলিয়া । আর তুমি 

ক্ষুদ্র হইলে €কন ?--তোমার মহৎ হইবাঁর ক্ষমত1 নাই তাই । ক্ষমতা 

থাকিলে. হয়ত'আমাকে উপদেশ দিতে না বসিয়া আপনাকে উন্নত করিতে-- 

আমার সমান করিতে চেষ্টা করিতে । বেশ ভাই! তাই হও না! দুজনেই' 

হইব। দ্রেখি তোমায় কেমন দেখার ! আাঈস শামি তোমায় সাহাধ্য করিতে 
প্রস্তত, কিস্ত ভাই তোমার নিজের ঘে টকু আবশ্যক তাহ! আছে কি ?- 

শ্রীমহৎ | 

[নবম *সংখ্যায় প্রকাশিত 'ক্ষুদ্রের নিবেদন” লইয়া! বন্ডই গগুগোল। 

উপশ্ফিত। বঙ্গদাহিত্যের নিতাজ দুর্ভাগ্য যে. এখনও অনেকের ধারণ! 
আছে,.য়ে ব্যক্তি বিশেষের উপর লক্ষ্য না থাকিলে, €রূপ প্রবন্ধ লেখাই 

হইতে পারে না। এইরূপ ভ্রমে পড়িপ়াই অনেকে, ইহাকে--ভাহাকে, ক্ষুদ্রের 
লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন । এটি ছুঃখের কথ। ;) এ বিষয়ে হাসির কথা, 
আছে। পুর্বে কবির দলে কটন্তির শ্রেষের লড়াই হইত। অকথ্য 
গালাগালি দিয়া একদল অন্য দলের উপর চাপান গাহিলে, যাহাঁদের, গালি, 
দিয়াছে, তাহাদের বাধনদার, চোতবধারী, মূল দোহার মধ্যে বিবাদ হইত, 
প্রত্যেকেই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিত,ঘে সে-ই নিলে গালাগালির লক্ষ্য; কেন 
না, গুণের ধিক্কার, জাতির আবিষ্কার সপ্ত নিপ্দা,গৃহ কুৎসা, তাহাকে থাঁটে |. 
কথা-এই, ষে গালাগালির লক্ষ্য হইল, "ভাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষ প্রধান 

বলিয়া স্থির করিয়াছে / এইরূপে প্রধান হইবার এখন আবার এ 

উপস্থিত । ক্ষুদ্র বলিতেছে, মহ্কে, লক্ষ্য আমি, কাজেই আমি মহত. 
এইরূপে মহৎ হইবার স্থযোগ অনেকে ছাড়িতে পারিতেছেন ন1।. [ 
হাসির কথ বটে । তবে মাসল কথা বলিতে গেলেই সকল ফাক1 হয়।. 
লেখকগণ'আমাদের পরিচিত নহেন,এবং লক্ষ্য কাহারও উপর. লাই: |] সম্পাদক 

ও পি, 

০ 
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বাহার ইলোৌরা দেখিতে যাইবেন, তাহাদের আরাঙ্গাবাদ দেখিস 
আসাঁও কর্তব্য। তথায় এখনও প্রাচীন আরাঙ্গাবাদ নগরের ধ্বংশাবশিষ্ট 
আছে, সে সকল দর্শনোপযুক্ত | আবাঙ্গাবদ হইতে ৮ মাইল দূরে বিখ্যাত 
দৌলতাবাদ ছুর্গ এখনও আছে । উহা দেখিতে হইলে অনুমতি পত্র (2988) 
আবশ্যক করে। আবাঙ্গাবাদের রাজকর্ধচারিদিগের দ্বারায় সবার নিকট 
হইতে অনুমতি পত্র আনাইতে হয়। এ দুর্গের গঠন এমন অদ্ভুত যে, কেহ 
কেহ বলেন, হে এরূপ ছুর্গ অতি অল্পঈ আছে । এই ছুর্গে দেশীয় কয়েকটি 
প্রকাও কামান আছে । আরাঙ্াবাদে, আরম্বজীব বাঁদসাহের কন্য। রুবিয়! 
ধুরাণীর অতি সুন্দর গোরস্থান আছে, ইহা! আগ্রার প্রসিদ্ধ তাজমহলের 
অনুকরণে নির্মিত | আরঙ্গাবাদে উত্রাজবস্তির নাম, বড় বাড়ী দোয়ারি ; 
এ স্থানটি একটি' সুন্দর সহরের মত । আরাঙ্গীবাদে চলিত মুদ্রাকে “হালি 
সিরকা” কহে'। শরখানকার আন্ুর, লেবু, আতা! প্রতৃতি ফল অতি সুমিষ্ট । 

সার, স্যালার জঙ্গের এই স্থানে ১৮৮৩ খুঃ অবে মৃত্যু হইয়াছিল। | 
নন্দগেওন ছাড়াইস্বা। কিয়দ,র পরেই « মান্মর ”। ইহার অদূরেই 

“এক্কাই টেষ্কারিয়া” নামক একটি গিরিছুর্গ আছে। এই গিরি আরোহণের 
সময় পথে কয়েকটি প্রাচীন গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গুহায় 
কতকগুলি হিন্দুর দেব দেবীর মূর্তি আছে। রেলের দক্ষিণদ্িকে একগিরি 
শৃঙ্দে একটি প্রস্তরস্তস্ত আশ্চ্ঘ্য ভাবে আপনা আপনি উ্থিত হইত্বাছে ॥. 
ইহাকে এ অঞ্চলের লোকের! “রামগুল ছি” কহে। এই খান হইতে এক 
শাখা লাইর্ন গিয়া মান্দাজ লাইনে “ধেেেন্দ” এষ্টেসনে মিশিয়াছে বোথাই রি 

| না যাইয়া, এই লাইন দিয়া মান্দ্রাজ যাওয়া যায় * 
“ মানঅরের ” পর একটি এষ্টেসন ছাড়াইয়া লাসল- গেওন |: এই 

এষ্টেসন হইতে তিন মাইল দূরে ভিষ্কোর, ছর্গ; এ রগ দর্শনোপযুক্ত। 
ভিঙ্কুরার নামক 'জনৈক পরাক্রাত্ত মহারাস্ীয সরদার এই র্ণের পু 

, অধিপতি ছিলেন।: হুর্গ দেখি খতে স্বাইবার সববিধাও আছে। লা গুন 8 এষ্টেদনে হিলুদের থাকিবার উপযোগী ধর্মশালা আছেন। 
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লাগিল-গেওনের পর চারটি এষ্টেসন ছাড়াইয়া নাসীক নামক বিখ্যাত স্থান, 
ষ্রেসনের লাম নাসীক-রোড। আমি নাসীক সন্বন্ধে একটু বিস্তারিত 
করিয়। বলিব। | 

হিন্দুমাত্রেরই নাসীক দর্শন করা উচিত আর্মি নানা তীর্থ দি | 

কিন্ত নলাীকের মত আনন্দ জনক স্থান, এক বারাণসী ব্যতীত আর. কোথাও 

দ্নেধি. নাই । বরং ইহাওঠ বোধ হয়, যে বারাণসীতেও নাসীকের. মত 

প্রকৃতির মাধুর্্যময়ী শৌত নাই ।, সহর এক্টেসন হঈতে পাচ মাইল দূরে। 

সহরটি ছোট খাট, কিন্ত বসতি বিস্তর । সহরে প্রায় ৩৫০০ লোকের বাস, 
তন্মধ্যে প্রা ১০১০০০ ব্রা্গণ । নাসীকের পথ ঘাট বেশ পরিস্কার | এষ্টেসনে 

উত্তম উত্তম. টীঙ্গ! ভাড়া পাওয়া যায় । একথানি টাঙা! সমস্ত দিনের জন্য 

ভাড়। করিলে ২॥* টাকা-লাগে । দর্শকদিগের পক্ষে সমস্ত দিনের জন্য টাজা 

ভাড়া করাই উচিত। সহরের অদূরেই হিন্দুর অবস্থিতির জন্য ধর্শাল। 

আছে.। তত্ভিন পাগাদের বাটিতেও উত্তম বাসা ভাড়া পাওয়া স্বায়। 

নাঙীকের সরুলই ভাল, কিন্ত এরূপ চ্ভারপোকার দৌরাআঝ আমি বঙ্গদেশে 

কোথাও দেখি নাই। পুনায় আবাঁর ছারপোকা ইহার অধিক। বাড়ীঞ্খলি 

অধিকাংশ 'কাঠ্ঠ নির্ষ্িত এবং চাল খোলার । এই সকল বাড়ী সমূলে বিনষ্ট 

না! করিলে ছারপৌোক। ধবংশ হইবে না। কিন্তু আঙগমীরে কোটাবাড়ীতেও, 

ছারপোকা বিস্তর. দেখিয়াছি । এই সকল অঞ্চলে এত ছারপোকা কেন-হুয়, 

তাহা, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিনাই । কি করিয়া যে এদেশের লোকে 

ছারপোকার দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়] থাকেন তাহাই. এক আশ্র্যয । আমি 

এই সকল স্থানে যে কয় দিন ছিলাম, এক দিনও নিদ্রা যাইতে পারি নাই |. 

নাসীকরোড়, এষ্টেসনে পাণ্ড বিস্তর দীড়াইয়া থাকে । দ্বাদশ বৎসর 

অস্তর এখানে যোগ হয়, সৈই সময় নান। দিক্ দেশাস্তর হইতে পিপীলিকার 

ন্যায় লোক সমাগম .হয় । সৌভাগ্য ক্রমে আমি যে. সময্ব নাসীকে গ্রিক, 

ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে এই যোগ আরম্ভ হইয়াছিল। জববলপুর হইতে 

বেল? ১০1৩০ দশটা ত্রিশ মিনিটের সময় যে গাড়ী ছাড়ে, সেই গাড়ীতে 

উঠিলে পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব নাসীকে পৌছান বায়। আমি নাঁসীকে উক্ত. 

মরে (পৌছিবামান্র বিস্তর পাপ্ডা আদিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, রর 

থে আমি কোন জাতি। ইহার কারণ নাসীকে বঙ্গবামী অতি অঙ্গ. 

দ্বিয়াছে। আমি হিন্দু ও ত্রা্গণ বলিয়া পরিচয় দিলাম তৃবে তাহার! আত্মার 



ভারত জেম্ণ | ্ ৬৫৯ 

বাসায় লইয়া যাইতে উৎসুক. হল নাসীক যাইবার সময় টোম্দেববিস্তর 
স্বাত্রীর সহিত কথাবার্তা কহিয়াছিলাম, তাহাদেরও কাছে গৌড়ীয় ব্রথজান় 

বলিয়! পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্ত তথাপি তাহার বিস্মিত হইয়া, পরস্পরে মু 

চাওয়াচায়ি করিয়া,পরিশেষে আমার পরিচ্ছদ লক্ষ্য কক্রিঘ্বস্বীয় স্বীয় 'ভায়ায়াকি 
কথ! কহিতে লাগিলেন,আমি বুঝিতে পারিলাম না ; বিন ভাবে বোধ হুইল যনে 

আমি ব্রাহ্মণ কিন! তদ্বিষষে তাহার! সন্দিহান হইতেছেনন। তখন আমি 

যজ্ঞেপবীত দেখাইয়া কনৌজ বংশ সম্ভৃতি, বলিয়া! পরিচয় দিয়া আসাদের 
প্রাচীন ইতিহাস কহিলাম ; তবে তাহারা গ্রসর মুখে .আমাম অভিম্বাদনাদি 

করিয্বা,'আমি ইজের চাপকান প্রভৃতি পরিচ্ছদ পরিধান করি কেন, তদ্বিযাজে 

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । আমার মুখে, বঙ্গদেশে, ব্র্গাণদিগের মধ্যে এপ 

পরিচ্ছদ প্রচলিত হইয়াছে শুনিয়া, তাহার পরস্পরে কি কথা বহিলেন”তাহ! 

আমি বুঝিতে পারি নাই । এই সকশ যাত্রী গুজরাটি ব্রাক্মণ, ইহার বঙ্গদেগ 

কখন দেখেন নাই | ইহারা বড় স্থানাস্তরে গমনাগ্রমন করেন লা, বহ্ঘরারক 
একব্ঠর কেবল মাত্র ভীর্থ দর্শন করিয়। থাকেন । সেই উগীলক্ষেণযে-্ত 

স্বানে গমন করেন তদ্ধিষয়েই অভিজ্ঞতা আছে। ইনার গুজরাটি :আদ্মা 

কথা কহেন, উহাদের সহিত কথা কছিতে বড়ই সন্কটে  পদ্ডিয়াছিলাস॥ 

গুজরাটি ভাষা শুনিতে অনেকটা বাঙ্গালার মত, কিন্তু বুরিতে পারা যায়না. 

এষ্টেশন হইতে জনেক পাণ্ড লইয়া তাহার বাসায় সন্ধ্যার যমন 
পৌছিলাম:। পথে একস্থণনে প্রত্যেককে |* চার আনা করিয়া "ম্বগুল 

দিতে হয়, াসিবার সময়ও ্ররূপ মাঞ্চল লাগে। এগোদাবরীর চউপরে “পু 
নিন্মাণ জন্য এই মাশুল যাত্রীদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত-হইচেছে ও 

আমার পাও! মহারাস্্ীয় ব্রা্গণ, তাহাদের স্্রীলোকেরা-ন্ধন কঙজিলেন, ছি 

আহারাদি করিলাম, আহার করিতে রাত্রি হম *পড়িল, “তথাপি একবার 

হর ঘুরিক়্াী আসিলাম) কিন্ত ভাল, করিয়া কিছু দেখা হইল ল1। পরদিন 

 শ্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়। পাগাকে, সঙ্গে লইয়া বব দেবী দেখিতে 

হি হইলাম । কিয়দর গিয়াই দেখি ১... ৮ "নি 
খাতে তে"কুহরেষু গাগদ্নদবেগাদাবরী বারয়ো, ০৭ রর 
মেখালক্কত:মৌলি নীল শিশরাঃ ক্ষৌনীভূতো দিপা. রা উন 

অন্যোন্য প্রতিধাত: সন্কুল চলৎক্লোল .কোলাই ক. ২8 

“ক্ষভালাক্ত: “মে গভীর পয়সঃ, পুণ্যাহ শি সঙ্গমাঃ ২: 
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সহরের মধ্যদিয়া প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী খরতর শ্রোতে প্রবাহিত হই- 
তেছে। সহুর হইতে রাস্তাগুলি সর্পাকার বক্র গতিতে গেদাবরী সলিলে 
মিশ্রিত হইয়াছে । গোদাবরী উদ্ধতরন্তর হইতে প্রায় অর্ধক্রোশ,__কোথাও 
সোপানরাজি বিরাজিত তীর, কোথাও বাঁ কেবলমাত্র প্রস্তরাচ্ছাদিত তীর, 

০কাথাও ব1 অনুনত শৈলরাজি--প্লাবিত করিয়া, আনন্দের কল্লোল তুলিয়। 
চলিয়াছে । তীরেও গৌঁদাবরীগর্ডে, যথ। তথ। জোত প্লীবিত ভিত্তির উপর, 

এক একটি দ্বীপের ন্যায়,[নান1 দেব দেবীর মন্দির প্রসন্নন্দর্শন-রূপে দীড়া- 

ইয়া আছে। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্ট। বাজিতেছে । একটু জলে নামিয়া 
উভয় পার্খের তীর ভাগে চাহিয়া দেখিলে, চক্ষু স্পন্দ রহিত হইয়। পড়ে । 

চম্পকবরণ। কুলস্ত্রীরা কেহ স্নান করিতেছেন, কেহ তর্পণ করিতেছেন, কেহ 

জল তুলিতেছেন, কেহ বা তৈজস ও বস্ত্রাদি ধৌত করিতেছেন। বালক 

ও যুবকের! এই প্রথর শোতে আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সম্ভরণ করিতেছে, 

প্রাচীনেরা ভার স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অবগাহন করিতেছেন, 

স্ানান্তে আদ্রবস্ত্রে পুরুষ ও রমণী অতি পবিত্র মূর্তি ধারণ করিয়া] ৫স্রাত 
ভাঙ্গিয়া মন্দিরে মন্দিরে পুজা করিতে করিতে চলিয়াছেন। গোদাবরীর 
কল কল শব্দের সহিত জলপ্রবাহের অবিশ্রান্ত কজ্রোত মিশিয়! ছলিয়াছে। 

নাসীকের এ আনন্দমময়ী পবিভ্রাধুতি আমি জীবনে কখন ভুলিতে গারিষ 

না। 

গোনাবরীর উত্তরতীরে “পঞ্চবটা”। সকলেই অবগত আছেন, যে এই 

খানেই বনবাসী রামচন্দ্র, পতিপ্রাণা ভাধ্য। ও ন্েহজীবন লক্ষণের সহিত 
বাস করিতেন, এই খানেই সীতা হরণ হইয়াছিল, এবং ভবভূতির অমতময়ী 
লেখনী প্রশ্থত উত্তরচরিতের লীলাক্ষেত্রও এই স্থান। আমি প্রথমেই'পঞ্চবটী 
দেখিতে চলিলাম । আম পূর্বেই বলিঘ্াছি, যে বর্ষার পরেই আমি এ. 
অঞ্চলে গিয়াছিলাম। এ জময়ে গোদাঁবরীর আত বড়ই ভরঙ্কর হইয়া 
উঠে। আমি রামতীধ ঘটে" ট্রাড়াইয়াছিলাম, সেই ঘাটের পার্খেই. একটি | 

ক্ষুদ্র প্রপাতের ন্যায় হইয়াছে । গোদাবরী পার হইতে এ স্থানে. নৌকা 

*ওয়া ঘায় না। এম্ছানে নৌক1 চলিতে 9 পাংরে না, কারণ এস্থানে গা - 

সয়ীর জল অতি অল্প গভীর এবং তলদেশ এতই বন্ধুর ও জোতের বেগ এতই 
প্রধলচ, যে নৌকা আসিলেই র্ণ হইয়া যাইবে। বর্ষাকালে মন্ুয্য্কঙ্থে 
উঠিরা+গোদাবরী উত্তীর্ণ হইতে হয় । অন্যসময়ে সকলেই হ্থাটিখা পার. 
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হইত পারেন, কিন্তু এ সময়ে অতি বলবানেরও অত্যাস না থাকিলে ছাটিক়া 
পার হইতে তাহার জীবন সংশর হয় | 

আমি রামতীর্থ ঘাটে, যম্দূতের ন্যাঁর চার একজন মনুষ্যের স্বন্ধে 

উঠিলাম। সে আমাকে লইয়৷ উজানে চলিল। নদীর মধ্য স্থলে উপস্থিত 
হইয়1 বামভাগে চাহিয়! দেখি, অদূরে এক উদ্ধতর স্তর হইতে “ভ” “ছি 

শব্দে উথলিয়। গোধাবরী এক নিম্মতর স্তরে পতিত হইতেছে । দক্ষিণ দিকে 
চাহিয়া দেখি, অদূরেই শ্ররূপে গোদাবরী ন্থি্নতর স্তরে উৎলির1 পড়িতেছে। 

এই সময় শঙ্কায় আমার হৃদয় একবার কীপিয়া উঠিল। আমার বাহক 

স্রোতের বেগ সম্বরণ করিতে ন। পারিয়া, দক্ষিণ দিকের প্রপাতের সন্সিকটে 

হটিয়া! পড়িয়াছে, এমন কি আর হাত দুই রিয়া পড়িলেই ভীবন সংশয় । 
কিন্ত সে অস্থর অবতার') তখনি বিজাতীয় বলে শ্রেেতের বেগ সম্বরণ করিয়া 

উজানে উঠিল । এইরূপে ছুই তিন বার সংস্কটাপন্ন অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া 

পরপারে পৌছিলাম ৷) পার হুইয়া পাগ্ডাকে,জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম 

যে এরূপ সময়ে এইস্তানে গোদাবরী পার হইতে, সময়ে সময়ে ই এক জন 

লোক জৌতের বেগ সন্বরণে অসমর্থ হুইর প্রপাতে পতিত হইয়া জীবন হারা- 
ইয়া থাকে । এই নিমিত্ত গোঁদাবরী উত্তীর্ণ ভইবার জন্য গবর্ণষেট হইতে 

পুল নিন্মীণের উপায় উদ্ভাবন হইতেছে । পাওডাও আমার ন্যায় মনুষ্য স্বন্ধে 
উঠিয়। গোদাবরী পার হইয়াছিল । বাহকের। প্রত্যেককে পার করিতে 

এক আনা করিয়া লয় । আমরা পরপারে রাঁমেশ্বরজীর মন্দিরের সোপানে 

ঈাড়াইয়। ছিলাম ৷ ইহাই সে পারের প্রধান দেব মন্দির । আমি মন্দিরের 

দেব দেবী দর্শন করিয়্ণ, মন্দিরের সংশ্লিষ্ট গৃছের ছাদে উঠিলাম, তথায় দীড়া- 
ইয়া চতুর্দিকে,চাহিয়া দেখিবা মাত্র; তথাকার মধুর দৃশ্যে প্রাণ পরিল্লীত 

ইইরা উঠিল; ধীরে ধীরে রামচন্্রের কথাগুলি মনে ফুটিয়া উঠিল । পাঠক ! 
যদি উত্তর টরিতের কবিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও; তবে একবার নাসীকে গিয়া 

তাহার অভিনয় স্থলের স্বাভাবিক _দৌন্দ্ঘ্য গিয়া আইস। গদ্ধ সি 
কাতর রামচন্্র, এই স্থানেই দাড়াইয়া বলিয়াছিলেন £-- 

স্গিগ্ধ শ্যামাঃ ক্ষচিত দপরতো! ভীষণা ভোগরুক্াঃ 
স্থানে স্কানে মুখর ককুভো বঙ্কতৈ নির্ঝরাণাম্। 
এতে তীর্থাশ্রম গিরি সরিদগর্ভ কাস্তার মিশা 0 

অন্দশ্যস্তে পরিচিত ভুবে দণ্ডকারণ্য ভাগাঃ।। : রড 
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 একিবিতা গৃহে বসিয়া আবৃত্তি করিলে, ইহার অর্ধেক সৌন্দর্য্য উপভোগ 

করিতে পারিবে না, নাসীকে যাইয়। গোদাবরী দেখিয়া আইস, 'তখন - ঘুষিবে 

ষে'ভবভূতি যে শব্দ বা বর্ণ-টুকুর কথা বলিতে, ঘে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, 
সে সকল বাক্যের ভাবগুলি বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে যেন অভেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত । 

ঘৌদাবরীর শ্রোতের সঙ্গে সঙ্গে তবভূতির ভাষা উঠিয়াছে, পড়িয়াছে, ছুটি- 
যবে, ঘুরিয়াছে এবং গোদাবরীর প্রাণের কথা! যাহ! মানব জ্ঞানাতীত, ভব” 
ভূঁতি তাহাঁও,শ্রোতের শ্বাভাবিক আবেগেঃআকুলিত ভাষায় মানবের বোধগম্য 

করিয়! দ্রিয়াছেন । যদি ভারতের কোন কবি স্বাভাবিক লৌন্দর্যে মগ্ন 
হইয়া! থাকেন, তবে তিনি ভবভূতি | 

রামেশ্বরজীর মন্দির হইতে নামিয়া আমি পঞ্চবটী দেখিতে গেলাম? 
দেখিলাম, একটি' ইঞ্টক.নির্মিত বাঁটার কিয়দৎশ ভূগর্ড স্থিত এবং তাহার”এক 
পার্খে কয়েকটি প্রাচীন বটবৃক্ষ। এই স্থানটিকে পাও। পঞ্চবটী বলিয়া উল্লেখ 

ক্ষরিল, এবৎ কহিল যে এই, গৃহই রামচন্দ্র আবাস ছিল। কিন্ত আমার 

বোধ হইল বাটাটি তত কালের নহে, এবং বটবৃক্ষ গুলিও তত প্রান 'নয় ; 

তবে. হইতে পারে এই স্তানের নিকটবর্তী কোন স্থানে রামচন্দ্র ছিলেন। 
নাসীকের ভ্রাম জনস্থান ছিল, তাহ। পাগাদের কথা বার্ায় গাইয়াছি,..এবং 
এইস্থান পুর্বে দণ্ডকারণ্যের এক অংশ ছিল, তাহাও ইহাদের কথার পাওয়া! 

যায়, কিন্ত পঞ্চবটার অদৃরেই যে পম্পা সরোবর, প্রশ্রবণ নামে গিরি, মাল্যরান 
নামে গিরি ছিল বলিয়! বর্ণন] দেখা! যায় তাহার কোন নিদর্শন পাই লাই। 

বে অগন্তভ্যের আশ্রম যে ইহার জ্বদূরে ছিল তাহা পাণ্ডীরা উন্বেখ করে? 
ডরদ্বাজের তপোবন নামক এক স্থান পঞ্চবটীর সন্গিকটেই আছে? কিন্ত ভর. 
দ্বাজ খষি এখানে তপস্যা করিতেন কি না তাহা আমি বলিতে শাঁরি না? 

পাগার] কহে, যে স্থানে রামচন্দ্র খরদৃষণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার 

নাম "তিওদ্ধা”। এখন তথাত্ব বস্তি হইয়াছে; এবং এই স্থালেই লক্ষণ কপ 
নথার নাসিক! কণ্তন করিয়াছিলেন । প্রমাণ করিবার জন্য কহে, য়ে, যেই 

ঘটনা অনুসারে ইহার নাম নাসিক হইয়াছে । এ অঞ্চল বাসীরা লাস কক র 

বারাণসী তুল্যজ্ঞান করেন এবং 'গোদাবরীকেই . গঙ্গা বলিয়া ৪ দের 

বিশ্বাস। তাহারা কহেন যে আমরা যে নদীকে গঙ্গা ঘলিয়া জানি) 
সত্যযুগে তাহা ছিল না, অত্যঘুগ্ে সমন্ত ভারতবাসীই এই গোদাবরীকে 
গলা খলিয়া! জানিতেন। নাসীক যে অভি: প্রাচীন স্থান, তাক প্রয়াণ, 
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করিবার, জন্য পাঞ্জরা-একটি' শ্লোক আবৃতি করেন: আমি সেইল্লোক 
উদ্ধৃত করিলাম, । 

আদৌহি পদ্মনগরৎ ত্রেতা যুগে জনস্থানং ৷ 
_.. ছ্বাপরেছুত্রিকণ্টকৎ কলোৌ নাসীক মুচ্যতে ॥ 

 স্রজর্জ ক্যার্েল নাসীককে ভারতবর্ষের মধ্যে সব্বাপেক্ষা! শ্বাস্থ্যকর, 

স্থান মনে করিম্বাঃ এবং অন্যান্য সব্ব প্রকারে সুবিধা জনক স্থান ভাবিয়া, 

সিমলা ও কলিকাতার পরিবর্তে নাসীকেই রাজধানী স্থাপনের জন্য গবর্ণ- 

মেন্টেকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। নাসীকে কি শীত কি গ্রীম্ম বৎসরের 
কোন সময়েই অধিক হর না এবং সকল সময়েই এখানে সমুদ্রবাযু সঞ্চালিত 

হইয়। থাকে । নাসীক যে.অতি স্বাস্থ্যকর স্থান, তাহা আমিও অনুভব করি- 

য়াছিলাম । | | 
নাসীকের আট মাইল দূরে গঙ্গাপুর নামে এক্টি গ্রাম; এই গ্রামে গোদা- 

বীর একটি প্রপাত আছে। এ প্রপাত সম্বন্ধে আমি একটু বিশেষ করিয় 
বলিব, কারণ এরপ প্রপাত আমি আমার জীবনে এই খানেই প্রথম দেখিলাম ॥ 

প্রপাতের কিয়াদ্বরেই গোদাবরী একটি বনাস্তরাল হইতে আসক! 

প্রস্তর ময় উদ্ধত্কর স্তর হইতে, নিক্নতর স্তরে গড়াইয়া, একস্থান্তে প্রার ৩৫ 

কি ৪* ফিট নিয়ে উথলিয়া, অসম আকৃতি শৈলখণ্ড বিস্তৃত তলদেশে পচ্িত 
হইতেছে। প্রপাত স্থান হইতে সেই বনস্তরালের দিকে চাহিয়। দেখিলে 

সহসখ ভ্রম হইবে যে যেন গোদাবরী সেই শান্তমূত্তি অরণ্য-প্রদেশের পাদদেশ 
হইতেই উৎপন্ন হইতেছে । ক্ষণকাল দীড়াইয়! দেখিলে প্রপাত. স্থানের 
ও কাঁনন প্রদেশের মৃত্তির বৈয়ম্যে মনের ভিতর শক্তি ও শান্তির যুগপৎ চিন্ত। 

ফুটিয়া 'উঠিবে। কিন্তু গোদাবরী প্রপাত আমার পক্ষে এক অতি অদ্ভুত, 
বিন্ময়কর ও উন্মাদক দৃশ্য বলিয়া বোধ হইক্সাছিল। প্রপাত দেখিতে 

যাইবার সঙ্ঘয় প্রার অর্ধ মাইল দূর হইতে প্রপাত শব শুনিয়া আমার হৃদয় 

উচ্ছসিত হইতেছিল ; প্রপাত শব্দ সন্নিকটস্থ হইলে, আমি ধৈর্য্য সম্বরণ 
করিতে পারি নাই; লন প্রদানে টাঙ্গা হইতে ঠরামিযা) উর্দ্াসে ছুটি 
প্রপাতের নিকট, উপ্পনীত হইলাম; উপনীত হইয়া যাহা! , দেখিলাম, তাহাতে 
প্রাথ একেবারে অভিভূত হুইয়া পড়িল । আমি প্রপাতের বিপরীত : দিকে, 
প্রায় বিশ ফিট অন্তরে, এক. শৈল খণ্ডের উপর বসিলাম, আমার সম্মখে 

প্রায় ৭* কি ৮* ফিট: বিস্তত একটি প্রবাহ ৩৫. কি. ৪০. ফিট. নিম্নে প্লতিত, 
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হইতেছে । যেখানে পতিত হইতেছে, সেখানে, শত সহজ ধুন্নচীর রা 

রাশি রাশি তুলা ধুনিলে যেরূপ দেখান, সেইরূপ রাশি রাশি চূর্ণ জলরাশি 
স্ত পাকারে, উন্মত্তাধিক উন্মত্ত আবেগে, শ্বেত ফেনা জাল সুদূর বিকীর্ণ করিয়া, 
চূর্ণ হইতে হইতে, ফুটিতে ফুটিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিয়াছে। সে আবেগ 
ঘ্নেউন্মত্ততা--সে শক্তি_সে আবর্ত-_সে বর্-_সে শব্-_সে উচ্ছবীদ-_সে 
উল্লাস__বুঝাইব আমার সাধ্য কি! সে উন্ত্ততা মত্ত হত্তীর নাই-__এন্জিনের 

গতিতে নাই--গঙ্গ। যমুনার তুফান নাই-মনুষ্যের হৃদয়ে নাই--কবিত্বের 

উলামে নাই, কল্পনার সাধ্য কি, যে তাহার ধারণা করে ! কেনন! তাহার 

বিরাম নাই। সে শব্দ মেঘগঞ্জনে নাই-ব্রেলের শবে নাই-__কামানের 

মুখে নাই-_কেনন! তাহার বিশ্রাম নাই । জে উচ্ছণাস-সে উল্লাস--সে 
উন্মত্ত, অশ্রাত্ত ভাবে , প্রাণে প্রাণে. মিশিয়া, আনন্দের কল্লোল তুলিষা, 

অবিরাম-_গতি ছুটিতেছে। শোকাত্তের মর্মে সে উন্মভূতা নাই-__-উদ্যোগীর 
হৃদয়ে সে উল্লাস নাই--প্রেমিকের হৃদয়ে সে উচ্ছতস নাই । তাহাতে নিদ্রা 

নাই তন্দ্রী নাই_ ক্ষুধা নাই--তৃষ্ণা নাই-_তৃপ্তি নাই-_ভীতি নাই--সে 
প্রেবাহের পতনেই আনন্দ, তাই সে পূর্ণানন্দে পতিত হইতেছে । সে পতনে 
পাষাণ চূর্ণ হইতেছে, দিগন্ত কম্পিত হুইতেছে--তরুরাজি শঙ্কিত হইতেছে--. 

জগত মোহিত হইতেছে-_দর্শক বিশ্মিত ও অভিভূত্ত হইতেছে, কিন্ত কিছুতেই 

সে প্রতাপের দৃক্পাত নাই। সে আপন আনন্দে আপনি অধীর হইয়া, 
আপন কর্তব্যে আপনি উন্মত্ত টিক দরে স্বীয় ভদয় স্হিত রামধন্ছর 

রস্তিত শত সহভ্র লক্ষ লক্ষ কোটী কোটা জুই ফলের 05050 ন্যাক্ব 

সলিল শীকর বিকীর্ণ করিতে করিতে ছুটিতেছে | | 

এ প্রপাতকে এ অঞ্চলের লোকেরা “ঢুধাচল” কহে ; দুধাচিলই বটে। 

_প্রপাতের অদূরে শীস্তি নিকেতন কয়েকটি দেব মন্দির আছে, সে গুলিও 

দেখিয়। আসা উচিত। গঙ্গাপ্পু হউতে € মাইল দুরে গোদাবরী তীরে 

একটি ভগ্ন দুর্গ আছে, এ হুর কাহার ডিল, আমি, সময়াভাবে তাহার 

অনুসন্ধান করিতে পারি নাই. তি 
 নাসীক হইতে £ াইল দক্ষিণ পশ্চিমে একটি গিরির উ্ধদেশে কয়েকটি 

গহ্বর আছে, তাহার নাম “পাণুবগুফা” গুহাকে এদেশের লোঁকেরা গুফী: 
কহেন। ইৎরাজেরা এ গুলিকে [5908 ০০৮৪৪ কহেন । .এ নামের কারগ 

কি কাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। পাও গুফার 'সম্বদ্ধে এই... 
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উপ প্রবাদ আছে, যে, পঞ্চপাও্ৰ বনবাসী হইয়া কিছু. দিন এই গুহায় বাস 
করিয়াছিলেন। আমি এই পাব গুফার সববন্ধ একটু বিনানির টি 
পরে বলির। « 

জ্রমশ | 

বৈষ্ণবতভ্ু ৷ 
প্রকৃতি ও পুরুষ ৷ 

প্রধান কে? 

এই প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে প্রধান কে? এ প্রশ্নটি আপাতত 
অতি ছুরহ প্রশ্ন বলিয়া বোধ হয় । যখন একটি না হইলে আর একটির 
চলেনা, ষখন একটির অভাবে আর একটি অর্ধাঙ্গ মাত্র, সম্পূর্ণ সত্তা নহে, 
তখন কাহাকে প্রাধান্য দ্বান করিব? সাধারণ লোকে কিন্ত অন্তত 

লৌকিক ও ব্যখহারিক ভাষাতেও প্রকৃতিকে প্রাধান্য দান করিস! থাকেন । 
সর্ধত্রই স্ত্রীজাঁতিকে শ্রেষ্ঠতর অদ্ধাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করত প্রকারাস্তরে 

লোকে প্রকৃতিকেই প্রাধান্য দান করিতেছেন। জ্ঞান পক্ষপাতীরা সর্বত্রই 

পুরুষেরই প্রাধান্য সংস্থাপন করিবার চেষ্টা পান। প্রেমভক্তির সাধকেরাও 

এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে সহসা সহসী হন না। তবে ধাহারা 

গ্রকৃতিকে প্রাধান্য দান করেন, তাহাদের তাহা! করিবার কয়েকটি কারণ 

ও যুক্তি আছে। তন্মধ্যে একটি কারণ এই, যে লোকে পুরুষ অভাবে 
প্রক্কৃতির জড়ময় অস্তিত্ব অস্তত মনেতেও কল্প! করিতে সমর্থ হয়, কিন্ত 
প্রকৃতি অভাবে পুরুষের কোন প্রকার অস্তিত্ব-কল্সনা, প্রকৃত প্রস্তাবে 

কাহারও অস্তরে. উদয় হয় না. [১ % এ 

দ্বিতীয় .কারণ এই, মানুষ যখন নির্মল দি রদ 

পুরুষকে আরত করিতে পারে না, খন প্রকৃতির সঙ্গে ্বনিষ্ঠ নথন্ধ ভিন্ 

পুরুষের সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভূত হইবার নহে, বখন প্রকৃতির 
অনুগ্রহ ভিন্ন পুরুষকে লাভ করিবার উপায়াস্তর সম্ভাবন! নাই, তখন সহ 
জেই-প্রকৃতিকে প্রাধান্য দান. করিতে. লোকে বাধ্য হইক়! খাকে। : ৯.২. 



. তৃতভীর কারণ । ইহা স্পষ্টই: দেখিতে পাওয়া যাঁয়,. যে পুরুষের প্রতি 
লক্ষ্য স্থির রাখিয়া উপায়, স্বরূপ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিলে, কি গ্রকৃতি, কি 

পুরুষ, কাহাকেও কেহ ধরিয়া ছুইয়া পায় না। যত দিন না আাধকের প্রকৃ- 
তির উপর. অকৃত্রিম, অহেতুক নিষ্ষাম প্রেম উপস্থিত হয়, তত দ্বিন প্রকৃতি 

গ'পুরুষের গুঢ়মর্ম কাহারও হদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবন1 নাই । বরং পুরুষের 

প্রতি লঘুত্ব বোধ থাকিলে, কাহারও কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু প্রকৃতির প্রতি 

'অনাদর থাকিলে, পরাপ্রকৃতির চিদগত অবস্থা লাভ কাহারও পক্ষে সম্ভবপর 

নহে.।- পুরুষের প্রতি দেহ অবজ্ঞা করিলে, পুরুষ তাহ! অনায়াসে সহ্য 

করেন, কিন্তু প্রকৃতির প্রতি কেহ অবজ্ঞা করিলে তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি 

নাই | ধাহার নিন্মল প্রকৃতির সঙ্গে প্রেম ও একাত্ম ভাব হইয়াছে, তিনি 

পুরুষকে বিনা মূল্যে লা করিয়া থাকেন। প্রকৃতিকে লাভ করাই পুরুষকে 

লাভ করা, পুক্ুষকৈ শ্বতন্্ লাভ করিতে লাভ করিতে হয় না। প্ররুতিকে 

লাভ করিলে পুরুষকে ফান পাওয়1 যায়। যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে ছাড়িয়। 

পুক্ঘকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, পুরুষ চিরকাল তাহার নিকট লাধৃত 
থাঁকিবে। তাহার সকল চেষ্টা জে পক্ষে বিফল হইবে। ্ 

চতুর্থ ঝ্নরণ ;-_-ষে কিছু স্থখ ছুঃখ তাহা প্রকৃতি গত। তন্মধ্যে নির্মল 

পরা প্ররুত্তি নিরবচ্ছিন্ন অকারণ আনন্দের উত্স; অন্যান্য মলিন প্রকৃতি 

সকারণ সুখ দুঃখের প্রতিষ্ঠান্ভূমি । মানুষ ষত দিন মলিন প্রকৃতি গত, তত 
দিন ভিমি- এই" সকারণ স্থথ হঃখের অধীন । ষখন মানুষের অন্তরে সুখ 

দুঃখের উদয় হয়, সেউ'সঙ্গে তাহার এক প্রকার অন্তর চৈভন্য স্কর্তি পায়। 
কিন্তু জে'অস্তর, চৈতন্যের দিকে তাহার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না; যে 
কারণ' হইতে. তাঙ্বার' সে চৈতন্য উদয় হইতেছে, তাহার দৃষ্টি ও মনোযোগ 
্বভাবত'তত প্রতি ধাবিত হয়। এইরপে কারণ-গত হওয়াতে, চৈতন্য 

তীহার লক্ষ্য পথে আইসে-না। জ্ঞান, জ্ঞের ও জ্ঞাতা-তিনের অট্নক্য হেতু 
সে চৈতন্য কারণাবৃত হয়া অনপ্রত্যক্ষীভূত থাকে । অপ্রত্যক্ষীভূত থাকিংলও 
চৈতন্য. খে এ স্থলে প্রক্কৃতি-গত তাহা সম্পমাণিত, হইতেছে। ৷ পর! 
প্রকৃতিত্তে তাহা আরও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। “পর প্রকৃতিতে সুখ দুঃধ 

াঁই |. ইহ! শ্ব়ং' হলাদিনী--সাক্ষাৎ আনন্দ এবং সে আনন্দ নিত্য নিরবছিন্ন 
অকারণ, সহজ, আনন্দ । ধ্যান চিন্তা স্মরণ মননাদি যোগে সে আনন্দকে, রঙা | 

করিতে হয় না, প্র্কত চিৎ সত্তার স্ফা্তি এই 'াবিভাবের অঙ্গেই প্রচ্ফ্ট হস 
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সাধুর হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন, অযত্র-সিদ্ধ অকারণ সহজ আনন্দের স্ক,ততিতেইটু গ্াকৃত্ত 

চৈতন্যের স্কন্তি হার আনন্দের সহজ-অন্ভূতিতেই, তাহার চৈতন্য 
স্বপ্রকাশ। তাহার দৃষ্টি ও মনোযোগ কারণ-গত হইয়া আবৃত.ন1 হওয়ার, 

পেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সুন্দর প্রক্যস্থল প্রঘুক্ক, সেখানে চচৈতন্যের 
সহজ ক্ফর্তি। যেহৃদক্ে এই অধ্চান্পণ সহজ আনন্দের ক্ফ,স্তি নাই» ক্রেখানে 
চৈতন্য প্রভাত হইতে পারে না। এই কারণে প্রক্ৃতিকেই প্রাধান্য. দিতে 
হয়, এবং এই প্রাঁধান্যের ইহ একটি প্রধান কারণ । 

আমাদের জ্ৰাধ্যাত্মিক বৈষ্ণব এই প্রকাতি ও পুরুষের মধ্যে আগে আগে 
পুরুষকে প্রাধান্য দিতেন, শী সকল কারণে এখন প্ররুতিরই এপ্রাঁধান্য দ্ধিয়। 

থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন ঈশ্বর পুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মন্ত্র-দীক্ষিত 

হইলেন,সেই দীক্ষা বলে তাহার মন্ত্র চৈতন্য সঞ্চার হইব মান্রভিনিএকৃষ্'রে !. 

বাঁপ রে 1” বলিয়া কৃষ্তাুরাগে কীদির উঠিলেন;) *কিস্ত সকলেই জানেন, 

তাহার জীবনের শেষ দশায় তিনি “রাধা রাধা” বলিয়ারই অনুরাগে উন্মত্ত 
ইইয়াছিলেন, রাধা প্রেমে আত্মার হইয়াছিলেন '। “ও তার এমনি 
তের ঘা, “রা” বই বল তে নারে থা? 1৮ | 

আমাদের ,আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব যখন প্রথম. আত্ম চৈতন্য লাভ করিয়া! 

চিদরভিমুখ আোতে নিপতিত হন, তখন তিনি প্ররুতিকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ 

হন নাই ; প্রবল কৃষ্ণন্থুরাগে দিগ্বিদিক. জ্ঞান শূন্য হইয়া প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য 
করিয়াছিলেন। স্বকীয় বৈরাগ্য হেতু, অস্তর্ চৈতন্যের আকর্ষণে প্রকৃতির 

মুখ দর্শন, তাহার বিপ্রিয় বোধ হইত । . তখন তিনি নিমীলিত নেত্রে,, কুয়ঃ 

মন্ত্র সাধন করিতেন, ধ্যান যোগে অস্তর্পথে তাকাইয়! থাকিতেন। কিন্ত 
তাহার এ অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ক্রমে প্রকৃতির দিকে, তাহার, 
দৃষ্টি এক এক বার পড়িতে লাগিল, এখন বুঝিচ্তে লাগিলেন, ষে. প্রকৃতির 

মুখের দিকে তাকাইলে, ভক্তের মুখ চ্ছবির শোভার দিকে রদ ৯ করিলে, 
অস্ত স্ষন্তির গাঢ়তা হইয়। থাকে। এঅবস্থায় তিনি “কৃষ্ণ রাধা” মন্ত্র সাধন 

করিতে লাগরিলেন। এখনও তিনি প্রকৃতিকে রধান্য দেন নাই, এখনও: 

তিনি পুরুষক্েই ' প্রাধান্য দিয়। সাহাঘ্যার্থে প্রকৃতিকে অবলম্বন করিতে 
লাগিলেন ১ অস্তর্চৈতন্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভক্ত সঙ্গের আবশ্যকতা 
উপলব্ধি করিতে লাগিলেন । এ অবস্থাও তাহার অন্তরে অধিক, দিন স্থাদ়ী 

রহিল না। .এখন-তিনি. পরাপ্রক্কতির লীল! ভূমি বৃন্দাবন ধামের সন্নিহিত, 
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এখন ভ্রক্তই তাহার আকর্ষণের বস্ত্র হইল, অস্তর্চৈতন্যের আর আকর্ষণ রহিল 
না । তিনি দেখিলেন অস্তর্চৈতন্য, সাধু সঙ্গের,_-ভক্ত সঙ্গের- নির্মল প্রকৃতি . 
সঙ্গের ফল মাত্র। এখন ভিনি 'রাধ। কষ” মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন | তাহার 

লক্ষ্য স্থল ফিরিয়া গেলে । রাধাই তাহার প্রধান লক্ষ্য হইলেন | ভক্তই 

তাহার প্রধান আকর্ষণের বস্ত হইল। সেই অনুরাগে, সেই প্রেমে, তীহার 
অস্ত স্ফপ্ির গাঢ়তাঁ হইতে লাগিল। এ অবস্থাও তাহার অন্তরে অধিক দিন 
স্থায়ী রহিল ন1। ক্রমে প্রকৃতি দর্শন ও অন্তর্চৈতন্যে কোন প্রভেদ রহিল 
না। ছুই এক হইয়া গেল। ঘষে ভক্ত, যে প্রকৃতি, সেই অস্তর্চৈতন্য হয় 
গেল। প্রকৃতি চৈতন্যময় হইয়া গেল, অন্তর্বাহ্য এক হইয়া গেল, 

কোন ভেদাভেদ রহিল না। এখন তাহার রাধা; মন্ত্রে সহন্গ উপাসনা । 
এখন তাহার চক্ষু ফুটিয়াছে, এখন কুটস্থ পর] প্রকৃতি তাহার দৃষ্টি পথে 

আজিল্লাছে। এখন প্রকৃতির সর্বত্রই তাহার ইষ্ট দেবতার স্কত্তি। প্রাণের 

মধ্যে রাধা বই আর শব্ধ নাই । . আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব এখন প্রকৃ- 

তিকেই পুরুষ দেখেন, রাধাকেই কৃষ্ণ দেখেন। কৃষ্ণ তাহার নিকট আর 

শ্বতন্্র পদার্থ নহেন। প্রকৃতির সর্বত্রই তাহার কৃষ্ণ ক্ষত্তি। | 

স্থষ্টিরসমব্ত বিকৃতি তাহার নিকট আর বিকৃতি নহে? তাহার চক্ষু নির্মল 
হওয়াতে সমগ্র প্রকৃতি তাহার দুর্টিতে নির্মল পরা প্রক্কৃতি হইয়া গিয়াছে । 

সমগ্র দৃষ্টি তাহার নিকট নির্খল তুরীয় বেশ ধারণ করিয়াছে । তাহার এই 
বুন্দাবনে কৃষ্ণের নাম নাই । কেবল রাধারই নাম। শ্রীরাধাই ৃন্দাবনের 
অধিকারিনী এবং সেখানে সকলেরই মুখে “রাধা রাণী কি জয়!” 

সংক্রান্তি তত্ত ৷ রী 

মাসের শেষ দিনকে যার সংক্রাস্তি বলিয়া জানেন, বিষ 

মাসের. শেষ দিনই যে সংক্রান্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই) কিন্ত মাসের 

শেষ দিনকে কেন সংক্রান্তি বলা যায় অর্থাৎ সংক্রান্তির তাৎপর্যার্থ কি. 

অনেকেই তাহা জানেন ন1। হুর্ধ্যাদি গ্রহগণের একরাশি অতিক্রম কারিয়া | 

ক্পরুরাশিতে প্রধেশ করাকেই যে,সংক্রান্তি বলা সায়, ইহা এ এতদেশীয় পণ্ডিত 



ন্রাস্তি তত | | ৬৬৯ 

গ্রণেন্ম বিদিত থাকিলেও, সারন ও নিরয়ন ভেদে সংক্রান্তি যে দ্বিবিধু, এতসব 
অনেকেরই অবিদ্দিত রহিরাগ্ে। প্রচলিত পঞ্জিকাতে অম্ননাংশ অনুসারে. 

ংক্রান্তির গণন! হয় না, বহুকাল পুর্যে এদেশীয় জ্যোতির্ব্্দি পণ্ডিতগণ 

নিরয়ন প্রবেশান্ছসারে বে সংক্কান্তির গণন৷ করিয়াছিলেন, আজিও তাহাই 
অব্যাহত রহিয়াছে । অয়নাংশ অনুসারে সংক্রান্তির গণন1 করিলে নিরয়ন 

সংক্রান্তি দিবসের প্রায় ২১ দিন পূর্বে সায়ন সংক্রমণ হয়, ইহাকেই প্রকত 
সংক্রান্তি বল। যায়, ইহ1 যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে । “মুহুর্তচিস্তামণি” 
প্রভৃতি গ্রন্থে সায়ন সংক্রান্তিরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, যথা, 

“তথায় নাংশ। খরসা হতাম্চ, স্পষ্টার্ক পত্যা বিহ্বত। দিনাদ্যৈঃ। 

মেষাদিতঃ প্রাক্চলনৎ ক্রমাৎস্ত্য, দানে জপাঁদৌ বহুপুণ্যদান্তে ॥ 
গামাদের দেশে সংক্রাস্তি-জ্ঞানের বা সংক্রাস্তিগণনার বিশুদ্ধতার ঘত 

প্রয়োজন, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে তত নয়। কেনন! সংক্রান্তির সহিত 
হিন্দুজাতির ধর্ম কর্মের অতি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে । মহাবিষুব ও উত্ত- 

রায়ণ সংক্রাস্তিদিবসে হিন্দুগণের বিস্তর ধর্ম" কন্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, 

খক্রান্তির অবিশুদ্ধতা নিবন্ধন অনুষ্ঠীনেরও বে, বিশুদ্ধতা নষ্ট হইতে পারে 

ইহা! বল! বাহুল্য। আরও, ধর্ম কর্ম্ম বলিয়া নহে, জাতক -্কন্ধের অর্থাৎ ফলিত 

জ্যোতিষের সংক্রাস্তির সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিষ্াছে । অতএব নির- 

ঘন সংক্রমণ অনুসারে গ্রহগণের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিলে তাহা যথাযথ 

হইতে .পারে না অবশ্যই সময়ের অন্যথা হইয়া ষায়। গণিত স্কন্ধের ন্যায় 

জাতক-্বন্ধ ষে, সর্বাবয়ব সম্পন্ন নয়, ইহা অবশ্যই স্বীকীর করিতে হইবে ? 
কিন্তু ইহার যে অংশ বিশুদ্ধ, বর্তমানকালে উক্ত কারণাদি বশত সর্বত্র 

' ভাহার আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। | 

ইদানীং কেহ কেহ অস্তরীক্ষ-চর গ্রহগণের*সহিত পৃথিবীস্থ-মানবগণের 

যে, কেন প্রকার সম্বন্ধ আছে, তত্প্রতি বিশ্বাস করেন না, সুতরাং জ্যোতিষ 
শাস্ত্রের ফলিত ভাগের প্রতি ই*হাদিগের শ্রদ্ধা: নাই । গণেশ*দৈবজ্ঞ নামক 
জ্যোতির্বেন1ও জাতক'স্বন্ধের প্রাথান্য অরদৌ হ্্ধকার করেন নাই। ইনি 
বধলেন$-_জন্মকালীন গ্রহব্যবস্থা ধিচারাদে তন্মিন্কালে স্্থ মেতন্মিন্ কালে 

£খ, মিতি জ্ঞানং স্তাৎ তচ্চ ন পুরুষার্থঃ | তদেব নিশ্রয়োজনত্বাৎ বিচাঁটরা- 

নীরজবী্ঃ কিঞ্চ সুখ দুঃখ কালজ্ঞানমাঁপি ন সম্ভবতি” | “অর্থাৎ জগ্মকালীন 
গ্রহ ব্যবস্থা. বিচাঁরে একালে সখ, সে কালে ছঃখ হইবে, এই. ঘেএজ্ঞান, ইহা | 



৬৭০ নবজীবন | 

পুরুষার্থ নহে, অতএব নিশ্রয়োজন হেতু তাহার বিচারই আরস্ত যোগ্য নহে। 
আর সখ হুংখ কাল জ্ঞান ও সম্ভবপর হইতে পারে ন।। | 

ইউরোপ থণ্ডেও'এক" সময়ে ফলিত জ্যোতিষের বিশেষ 'আদর,ছিল, 
সম্প্রতি নাই বলিলেই হয়; কিন্ত আশানুরূপ ফল লাভ না হইলেও 

আমাদিগের দেশে শুভাশুভ ফল গণন1 বিষয়ে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। বাস্তবিক অনেক স্থলে ফলিত জেযাতিষের অতি আশ্চর্য্য 

গণিত ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । যাহা হউক এতদনুসারে শুভাশুভ ফল 
গণনা কর! ভাল নহে, কেন না নিজের বা অন্তরঙ্গ জনগণের ভবিষ্যৎ 
অশুভ ফলের বিষয় জানিতে পাইলে, অনেকেরই অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল 
হয়। মৃত্যু কালের অল্পতা জানিতে পাইয়। কেহ কেহ যে, জীবন্মত হই- 
ছেন, ইহ? প্রতক্ষ কর গিয়াছে । 

পৃথিবীর যে প্রদেশে দণ্ডায়মান হইলে উত্তর ও দক্ষিণ ঞ্লুব দ্বয়কে 
তুল্যরূপে..পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন দেখা ধায়, সেই প্রদেশের অর্থাৎ পৃথিবীর 
ঠিক মধ্যস্থলের উপরিস্থ আকাশে যে বুত্তীকার রেখার কল্পনা করা খায়, 
তাহার নাম বিষুব বৃত্ত এবং রাঁশিচক্রের সমন্থত্রপাতে তন্িয়ে যে বৃত্ত কল্পিত 

হয়, তাহাকে ক্রান্তিবৃত্ত বল! যায়। যে ছুই স্থানে উক্ত উভয় বৃত্ত পরস্পর 
তির্ধ্যক ভাবে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম ক্রান্তিপাত; এই ক্রান্তিপাতের 

পুর্ব্ব বা পশ্চিমে যে গতি হর, জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহা অয়নাংশ নামে বিখ্যাত 

হইয়াছে । যে সময়ে অয়নাংশ ছিল না অর্থাৎ যে সময় মীন রাশির এবং 

কন্যা রাশির অস্তর্ভাগে ক্রান্তিপাত ছিল, সেই সময়ের গণিতান্ুসারে সে, 

২ক্রাস্তি নিণীতি ইইয়াছে, তাহাকেই নিরয়ন সংক্রান্তি বলা যায় । প্রচলিত 
পঞ্জিকাতভে এই নিরয়ন সংক্রান্তিই স্থিরতর রহিয়াছে । সপ্রতি অয়মাংশের' 

পরিমাণ ২০1৪৬।৩০ কুড়ি, অংশ, ছচল্িশ কলা, ত্রিশ বিকলা। অর্থাৎ 

উস্ত ক্রাস্তিপাত মীনের শেষ সীমা ৩০ অংশ হইতে প্রত্যহ ৯ প্রবিকল! করিস্বা 

পিছাইয়া মীনের ১০ম, অংশে গমন করিয়াছে। সতরাৎ নিরয়ন সংক্রান্তি 
দিনের, প্রায় ২১ দিন পুর সায়ন সংক্রমণ হয় | কুর্যয, যে সময়ে মীন বা 

মেষ রাশিশ্থ ক্রা্তিপাত স্থল প্রাপ্ত হুন, সেই সময়কেই মহাবিধুব সংক্রান্তি 
বলা যাঁয়। বলা বাহুল্য যে, এই স্থান সম্প্রতি মীন রাশির .১ম অংশে 
অংছে; সুতরাং চৈত্র মাসের ১০ই তারিখেই সায়ন মহাবিষুব : সংক্রান্তি. 

হয় «এই সায়ন-কাস্তিকেই প্রকৃত সংক্রান্তি বলা-যায়। প্রতি বৎসর ৫৪. 



ংক্রাস্তি তত ৬৭১ 

চুয়ান বিকল! করিয়া অধনাংশের বুদ্ধি হয়। বর্তমান সময়ে অয়মাংশের 

পরিমাণ ২০।৪৬1৩০। তদন্ুসারে গণন। দেখিলে ১৩৫৫ বৎসর পুর্ব্বে অর্থাৎ 

৪২১ শকাবে অয়নাৎশ ছিল না, জান1 বায় । তাৎপর্য্যার্থ এই যে, উক্ত শকাে 

মীন ও. কন্যা রাশির অন্তর্ভাগে ক্রাস্তিপাত ছিল । 

'ক্রান্তিপাত স্থানের উত্তরূপ গতিকে “অয়ন-চলন” বল! ঘায়। এই অস্কুন 

চলন সম্বন্ধে জ্যোতির্বরিদগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, 
ক্রান্তিপাত, ক্রমশ ১৭ অংশ পর্য্যন্ত পশ্চিমাভিষুখে গমন করিয়া! পুনরায় 

প্রতিদিন ৯ নয় প্রবিকল! করি! পুর্ববাভিমুখে প্রত্যারৃত্ত হইয়া, আবার ষথ! 
স্থানে অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্বের নিকটে উপস্তিত হইবে, এব তথা হইতে মেষ 

রাশির ২৭ অংশ পর্যন্ত গমন করিয়া আবার রেবতী নক্ষত্র পর্য্যন্ত প্রতি গমন 

করিবে । ঘটিক বন্ত্রের ধোলক (পেগুলাঁম) যেরূপ স্বীয় লন্বস্থান হইতে 
একবার এদিক আর বার ওদিক অবিশ্রান্ত গমনাগমন করে, ক্রান্তিপাতও 

সেইরূপ একবার পশ্চিমদ্িকে মীনের ২৭ অংশ, আরবার পূর্বদিকে মেষের 

২৭ আশ পর্যন্ত যাতায়াত করে। 

দ্বিতীয় মত এই যে, ক্রাঞ্থিপান্ত, মীনের শেষ বা মেষের আদি হইতে 
পশ্চিমাভিমুখে *সম্যক্ রাশি চক্রের ৩৬০ অংশ অতিক্রম করিয়া পুনরায় 
যথা স্থান প্রাপ্ত হইবে৷ সীনের শেষ সীমাকে ষথা স্থান বলিবার কারণ এই 
যে, স্থ্টিকালে, ক্রান্তিপাত এই স্তানেই ছিল, আধ্য জ্যোভিষশান্সের ইহাই: 
অভিমত । এই দ্বিতীর মতের সহিত ইউরোপীস্ব মতের সম্পূর্ণ এ্রক্য আছে । 

এই স্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে; আর্য জ্যোতিষশান্ত্রে ক্রান্তিপাতের বার্ষিক 

গতি ৫3 চুয়ান্ন বিকলা লিখিত আছে; কিন্ত ইউরোপীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে 
'কিঞ্দিধিক ৫* পঞ্চাশ বিকল! নির্ণীত হইয়াছে । এতদনুসারে ক্রাস্তিপাের 

সমস্ত রাশিচক্র অতিক্রম করিতে ২৫৮৬৮ বৎসর অতিবাহিত হয়। অয় 

নাংশের গতির পরিমাণ সম্বন্ধে আর্য মতের সহিত ইউরোপীয় মতের পি 

সামান্য অনৈক্য দৃষ্ট হয়। ৮ 
পরস্পর সগুুম রাশি অন্তরে (বর্তমান অসময়ে মীন ও কন্যাতে) বিযুবৎ 

বৃত্ত বা ্রান্তিবৃততের যে দুইটি মিলন স্থল আছে, তাহাকেই ক্রান্তিপাত বলা 
যায়। আমাদের দেশে রাছ কেতু নামে বে দুইটি গ্রহ বিখ্যাত আছে, পৌর. 
ণিক কল্পনান্ুসাবে, যাহাদিগকে সাধারণ জনগণ মুদ্তিমান দৈত্য বা অনুর 
বলির জানেন, উপরোক্ ক্রান্তিপাত দ্বয়ই সেই রাছু এবং কেতু ) একথা. 
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বলিলে' অনেকেই চমকিত হরেন কিন্ত হইলে কি হয়, সিদ্ধান্ত এ 

শান্তের (4১৮:০০০0) প্রত্যক্ষ প্রমাণানুসারে সাহস সহকারে বলা যাইতে 

পারে, উক্ত ক্রান্তিপাত ছইটিই রাহ ও কেতু । এই ছুই স্থানেই চন্তর 
ও ুর্ধ্যদেব পৃথিবী ও চন্দ্র বিশ্বের ছায়াদ্বার! সময় বিশেষে আবৃত হইয়া! থাকেন। 

লৌরাণিক কল্পনাতে ইহাই রাহু কর্তৃক চন্ত্র সুর্যের গ্রাসপে কল্পিত 
হুইয়াছে । যাহার বাস্তবিক আকার নাই, কবিকল্পন।, তাহারই ভীষণ 

মূর্তি অতত্বজ্ঞ নর নারীর হৃদয়ে দৃঢ়তর রূপে অঙ্কিত করিয়াছে । এস্থলে 
পৌরাণিক কল্পনা বৈজ্ঞানিক কল্পনাকে পরাভব করিয়াছে । ূ 

যে সৎগ্রাস্তি-তত্ব উপলক্ষে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল, আমাদের কল্পনা 

দেবী সেই নিজ্জীব নিরাকার সংক্রান্তির কেমন আশ্চধ্যরূপ দ্ূপ আমাদিগের 
গোচর করিয়াছে ! সংক্রান্তির সেই বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-মূর্তিটি অনেকেই প্রচলিত 
পঞ্িকাতে অবলোকন করিরাছেন। কল্পনা দেবী, সাক্রান্তির কেবল মুর্তি 
নির্বাণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করিয়াছেন। 

আমাদিগের দেশের পঞ্জিকাতে সংক্রান্তি দ্বিভূঙ্গ পুরুষ মুর্তি দেখ! যায়, 
কিন্ত ভারতবর্ষের প্রদেশ বিশেষে নবভূজা! স্ত্রীমূর্তি সংক্রান্তির পুজার প্রমাণ 

প্রাপ্ত হয়া যায় । ভূপাল-প্রদেশ-বাসী ওক্কার ভষ্র' নামক €কোন 

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত “€গ্যাতিষ চন্দ্রিকা”' নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, 

তাহাতে নবভূজ মুত্তির বিষয্ব বিশেষরূপে লিখিত আছে । লিপি বাহুল্য 

ভয়ে আমরা! এ বিষয় অধিক লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম । দ্বিভূজ স্থলে ছুই 

ক্রাস্তিপাত এবং নবভুজ স্থলে নবগ্রহকেই কল্পনার ুল কারণ বলিয়া 

বোধ হয়। | | 

০১ 

জ্ীগোবিন্দমমোহুন রায়! 
কাকিনীক়্া । হক 



কুলীন-পত়ী |; 

১ ৫ 

তবে কেন এ দারুণ পরিণয়-পাশে, | হায় সেই কৌমাধ্য আমার ! 
তবে কেন এ দারুণ ধর্মের বিশ্বাসে, বৃঙ্গ নারীর সম্বল 

করেছিলে বল ও হে আমায় বন্ধন ? ' ফিরে পাব কি তা আর-- 

ক্ষণেকের তরে তবে কেন, ছি ছি.হায়! এনারী জীবনে-_ 

করিয়াছ “গরবিত' এনারী জীবন ? সেই আভঞ্জিত ধনে__ 

হে নি র পাষাণ হৃদয়! সেই শ্বভাঁবজ সতীত্ব রতনে ?. 

ং হায় বৃথা করিয়াছ তূমি তা সংহার, 

করিবে এ বিড়ম্বনা,ছিল যদ্দি মনে, ক্ষণেকের তরে অঙ্গ পরশি আমার ! 

তবে কেন বল এই ধর্মের বন্ধনে ্ ৬ 

বাধিলে আমায় ! প্রবঞ্চক ! 

বাধিলে আমায় কেন,হায়! জনমের তরে করিয়া অপচয় আমার ্ত্রীধন, 

করিতে দুর্গাতি ? তুমি অকারণ; ৰ 

হে নির্দন় নিষ্টর ছুর্মতি! জাননা কি আছে আজও দেবতা ব্রাহ্ম 

৩ 1 আছে আজও রবি শশী নক্ষত্র পবন ? 

এ যে ধর্মের বন্ধন । উদ্বাহ-শৃঙ্খল ৃ ক ধন্মমাথার উপর; 

এনারী জীবনে এ যে অচল অটল! কেন দাও না উত্তর? 
 ছেত্রিব কেমনে . আজ ধন্মপানে তাকাইয়ে 

ছেদিব কেমনে হায়! লঙ্ঘিব কেমনে বল কোন পথেজ্যাব আমি, দাও নিন 

পরিণয়ের বন্ধনী ? ৭ 

আমি যবে হিন্দুর মেয়ে__বঙ্গের রনী । । পেয়েছি সাক্ষাৎ বদি বহু অন্বেষণে, 
৪. কি | বিজাসি উমার বল, বল কি-ক্ারত 

জানিতে যদ্যপরি তুমি হবে না আমার, 1 কি কারণেকোন প্রাপ্ে,হায় কি বিচা 
তিপেক ছুইয়েছিলে কেন হে আমার ? পাথাবে ভাসা?লে বল এই ছুঃখিনী 
তিল্লেক ছু ইয়ে কেন জন্মের মতন, যদিও পাষাণে « তৰ নির্ষিত হৃদয়) 

। করেছ নিশ্ষল মম এ. নারী নীংন 1 ০০ কি হয় না ক্ছু সঃ সঙ্রমেরও ভর 



৬৭৪ নবজ্জীবন | 

পারিণ ভা ধর্ম-পত্থী আমি হে তোমার, | করিয়াছিলেন প্রিতা জাগায় তখন,__ 
একথা অথশ্য তুমি করিবে ্বীকার? আন তুমিও আপন করে, যথা বিধি ধন্মাচারে 

স্বচক্ষে দেখিরে ুবে-মোর “এসমন, | করেছিলে সভাম্বলে আমায় গ্রহণ । 
টা রি রি শত : ূ ্ি একটুও হয় না কি হে সন্রমেরও ভর ? | ,ল কথা চি মনে নাই তোমার এখন? 

প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসি তাই, নরন খুলিয়ে ১১ 

কোন পথে যা আমি দেও দেখা হয়ে 1] করে ছছিলে আঙ্গী কর বোন কথা বারদ্ার 

বার বার শত বার জিজ্ঞাপি তোমায়, নাহিকি হে মনে? 

কোন পথেদীড়াইব, বল হে আমায় । রেখে সাক্ষি দেবতা ব্রাহ্মণে ? 
৮ | ৃ রেখে সাক্ষি চন্দ্রম। তপনে 

কোন কুলে দাড়া্টৰ, বলন। আমার? করেছিলে অঙ্গীকার! 
বল কার কাছে যাব কে দিবে আশ্রয়? যেই কথ বাঃ বার? 

কে দিবে আনায় ওরে, কিছু কি তা' মনে নাই তোমার এক্ষণে 
| হায় এইট মভাগীরে ক ৬ রী র্ ষ্ 

5882 পিতা মাহা পরতোকে ভ্রাতা নাই-হায 
কোন কুলে দীড়াইব বল না জামার! | কাহারে এলিন এলে ০নচার 

খেয়েছে ত মাথা ণোর জন্মের খতন, 

কোন কুলে দীড়াইব বল না এখন ! 
0৯ 

বলকার কাছে খাঁব,নারশ ধন্ম বাচাইব 

বল না কেমনে, 

এই পাপ শরীরের তরজে-তুফানে, 
নারী ধর্ম বাচাই বল না কেমনে ? 

আহমত তোমার দাস] কিকাহব ঠা 

আপনিই তুমি নাথ কর গা বিচার 
বিচার কর গে আজ দার উদ্বয় 

নভুব? এপনি এই-_এছ ছুটিকাছ | 

তোমার সন্মূথে নাগ ভ্যগ্য়া মীবন 

ছুড়াঈৰ এ যাতনা জন্মের মতন । 

মন্মান্তিক দুঃখে নাথ উন্মা' পিনী প্রায় 
তুমি ত কুলীন- শ্রেষ্ট কুণীন'সন্তান বলেছি অনেক কথা,আজ গো তোমায় 
ধক পরী কোন; কুলে করিবে প্রদান  । দাসী বলে ক্ষমা কর ধৃষ্টতা আমার... 

কারার রা রা লা 55158 গাপীর উদ্ধার 1 

বিরাগ ক ্ প * কুলীন-পত্তুর',ঘে: কাযেকট 
আহা কত অহঙ্কারে' . | উক্তি এই পদ্যে প্রঠাখি5 হইল,তাহা 

 কতি নাগৌোরব করে, 1. ্রনক'ত ও ও বিশেষ ঘট 'মুলক। লেখক। 

সী স্পিপপিশীি শিপ শাসন সপ 

০০১১০০০ পাশপাশি শসপিদশ সপ পপ পপ পপ পাপা পপি পাপী আলা পাপা 

্ হ চা নী হ ঠ টু শা ্ে রঙ ৮ রা টা র রান 1 
হা ্ 1 ১০১ স্চ হু 



পৌত্রলিকের শক্তিপুজা ৷ 
প্রতিবাদ । 

বিগ চৈত্র মাসের ৯ম সংখার নবজীবনে 'পৌব্লিকের শক্তি পুজা] 

পক্াপে, প্রস্তাব লেখক মহাশয় ঈশ্বর পুজ! ্স্থে পৌত্তলিককে একেশখবর 
বাদী অপেক্ষা উচ্চ সোপানে প্রতিষ্ঠিত কর্য়িছেন। প্রকৃত এক্ষেশ্বর বাদশ,. 

পৌদছলিককে দঘ্বনাচক্ষে দর্শন কর দূরে থাকুক বরং তাঁহাকে .এক লক্ষ্যা" 

ব্বেষী সহযাত্রী জানিয়া কণ্ঠ ভ্রাতার ন্যার জ্ঞান করিয়া থাকেন.। ঈশ্বর 

প্রাপ্তিপ পরণ শন্ত স্থির চরম উদ্দেশ্য হওয়াতে, পৌক্তলিক ও. একের 

বাদী'দগের মধো সপন প্রাখালাথহ বৈবমা ব্যতীত মূল মন্ত্রে কোন প্রকার 
বিভিঞত। নাই' পরন পুজনীর শ্রী ভক্তার্জুনকে জ্ঞানোপদেশ্ব মমযন্ত 

*হিয়াছিলেন যে “হে পার্থ! আমার ভক্ত সকল মে প্রালীতে আমার-পুজ। 

করুন ন1! কেন, তাগাদৈর প্রত্যেকের পৃজাই আঙ্ষি প্রাপ্ত হই 1৮ এই মহান 

সত্য 'বাণ্য দ্বার পৌস্তলিক ও একেশ্বরবাদী উভয়েই সমতাবে আশ্বপ্ত 
হইবাছেন, কিন্ত এই পুজা ও উপাসনার প্রবালী-গ্রত বিশুদ্ধতার ইতর, 

বিশেষানুসারে সাধকের পরম শান্ত প্রাপ্তি সময়ের দৈর্ঘ্য, হন্বত্ব হা থাকে, 

কলিকাত! হইতে কাশী গণনার্থ একজন রেলওয়েতে বাম্পীয় রথে গমন. করিলেন, 

আর এক জন পদত্রজে গমন করিলেন) গ্িজ্ঞামা করি, এই ছুই স্বাত্রী 
কি ঠিক একই সমরে কাশী পৌহিবেন? কখনই না। কাশী গয়নের 
প্রণালীগত .তারতম্যানুসারে তথায় পৌছিবার সময়েরও:তারতম্য. হইবে । 
লেখক মুহাশয্র যে যুক্তিতে কহেন যে লোক প্র্মমে-জড়োপার়ক ছিল, €স 

যুক্তির জগৎ ব্যাপকত্ব (007%87581 21010110801) লাই, এ সরত্র. খাটে, 

না। লেখুক'মহাশন্ন অনুধাবন করিলে €দখিতে পাইবেন, যে একের পুজা 

অতি প্রাচীন কাল হইতে, আবহমান চলিরা আনিতেছে।, কেব্লভর্বালাধি কারীর | 

জন্য পৌভ্লিক পুগার .অবভারণা ও ঈশ্বরাবতারতৈর. প্রয়োজন |, পুনীয় 
মৈত্রেদী, সুলভাদি স্ত্রীলোক। সকলে একেখর, রানগিনী-ছিরেন। . 3 

লেখক মহাশয় কিরূপে কহেন, যে পৌন্তপিক্ক.. শরীর, রি 
অসাধারণ অঞ্জেয় শক্তির.পৃ 1] করেন, পুত্তলীর, ইুঙ্গকরেন লা. পুঙ্ধাকালে 
পৌনত্লিক তাহার যন্ধুবন্থ পুতনী মধ্যে প্রথমে: সক্ষরের- শফ্িকে +ক্মাবাহন 
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(প্রাণ 'প্রতিষ্ঠা) না! করিয়া, কোন মতে পুজা প্রবৃত্ত হইতে পারন'না। 

ষে কালে একেশ্বর বাদী সমুদয় ব্রঙ্গাণ্ড তাহার প্রাপাধার ঈশ্বরের জতীয় 
পরিপূর্ণ জানিয়ণ, তীহার ন্যায় ও দয়" প্রভৃতি গুণের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া 

মাতৃক্রোডস্থ শিশুর ন্যায় সংজার ক্ষেত্রে বিচরণ করেন ও মনের সাধে 
হৃদয়ের মর্ম কথা তাহাকে নিবেদন করেন, সেই সময়ে পৌন্তলিক মৃত্তিকা! 
কিনা প্রস্তর নির্িত পুত্তলির অভাবে ঈশ্বর পূজায় বঞ্চিত হইয়া, যেন ঈশ্বর 
বিহীন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাঁকেন। কারণ তাহার ঈশ্বর তাহার পক্ষে 

সীমাবদ্ধ । ঈশ্বরের যে মহতী শক্তি আদ্যত্ত তরহ্ধাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, 
তাহার শত্তিশ্চ্ছেদ ও স্থানান্তর ্নিবেশ-__যুক্তি বিরুদ্ধ ও কাল্পনিক ভাবারৃত। 

এস্থলে পৌত্তলিক কি ঈশ্বরের সর্ধ-বিদ্যমানহ্থ শক্তির থর্বতা করিতেছেন 
না? যে পৌন্ুলিক পুজাকালে সন্মুখস্থ পুত্তলিক1 না! দেখিয় তন্মধ্যস্থ এশ্বরিক 
শক্তিকেই কেবল দেখিতে পান, তাহাকে আমরা পৌত্তলিক বলি না । তিনি 

পৌত্তলিক নামধারী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে একেশ্বরবাদী। কিন্ত ধিনি 

সন্মুখস্থ পুগ্ুলিক ন! দেখিলে ঈশ্বর শক্তিকে ধ্যান করিতে পারেন নাঃ তিনি 

গৌণ কল্পে যে নশ্বর পুত্তলীকে কিরৎ পরিমাণে ঈশ্বর স্থানীয় করিয়া থাকেন 

এবং একেস্বরবাদীর ন্যায় একই সময়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হন না, 

তদ্দিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 'পৌত্তলিক তাহার ইঃ দেবতার তুর্টি সাধনার্থ 

পশ্বাদি বধ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না, কিন্ত একেখর বাদী তাহার ইষ্ট 
দেবতার ভিতরে অযুত লোক সম্পন্ন ব্রক্ষাণ্ড অবস্ফিত দেখিয়া, তাহার প্রীত্যর্ 
পণুডবধ করা আবশ্যক বোধ করেন ন1। | 

লেখক মহাশয় যে ভাবে ঈশ্বরের জ্যোতিঃম্বরূপ ধ্যানের রন 
করিয়াছেন, একেশ্বরবাদী সে ভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করেন ন1। তাহার'ধ্যানের- 

মূলে পরম পুজনীয় আধ্য 'ধষিগণোক্ত প্রাচীন সত্য শব্দ.পকল---“যতো বাঁচা 
নিবর্তস্তে অগ্রাপ্য মনসাসহ” ইত্যাদি তিনি নিরন্তর শ্রবণ করেন । পৌস্তুলিক | 

যখন তাহার ঈশ্বরের ন্যায়” শুণের ধ্যান করেন, একেস্বর বাদীর অস্তঃকরণে 
সে অবস্থায় ঈশ্বরের ন্যাই, দয়া মঙ্ষপাদি গুণ ও ভাব সকলের শক্তি সমস্থি | 
একীভূত হুইয়া “ঘতোবাচা নিবর্তত্তে” টত্যাদদি বাক্যার্থে 'মিলিত হইরা 
ও তাহার তদবস্থার প্রত্যেক মানসিক ভাবের ক্ষুত্রত্ব প্রদর্শন করাই! তা কে ৃ 

এ পৃথিবী মধ্যেই এমন এক জআভিনব আধ্যাত্মিক শাভিনকী শির র 
নীত, ,করে, - বে, সে অবস্থা! 'গৌত্তলিকের বঙ্গনায়ত নহে বিবেক, 
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ও আত্ম প্রতায় বলে একেশ্বর বাদীকে ঈশ্বরের কোন একটি »বিশেষ 
গুণকে খ্দালোচন] ৬ অধাাসন। দ্বারা আত্মত্ত করিতে হয় না। “ঈশ্বর” পপ্রাণা- | 

রাম” শব্দ উচ্চারিত হইবাণাত্র গার হৃদয়ের তন্্রী সকল একে বারে বাজির। 
উঠে | তাহার প্রাণের ভিতরে এককালে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও মঙ্গল 
ভাবের সমষ্টি আকার বিহীন ভ্বোতি উদ্বেনিত হইয়া তাহাকে যে কোথা 
ভাসাইকা লইয়া ঘার, তাহা! তিন ৭ গানিতে পাবেন না। এই সময্কে তাহার 

নিকট অনল নাই, অনিল নাহ, কিছুই নাই, কেবল সেই জীবস্ত চৈতন্যের 

অস্তিত্ব বোধ মাত্র অথ্যক্ত আকারে »বস্থিতি করে। অপিচ একেশ্বর বাদী 

ঈশ্বরের গুণ সমষ্টর আলোটনা করেন বলিরা, তাহার বুদ্ধি বৃত্তির সামর্থ ও. 

আরতন বৃদ্ধি হয় এবং তজ্জন্য তিনি ঈশ্বরের কোন একটি নির্দিষ্ট 
গুণধণাদী পৌওুলেক অপেক্ষা যে প্রতিভাশালা, এবং সত্য গ্রহণ 

ও অবধারণে মধিকতর সমর্থ,_তাহাতে আর সন্দেহ" কি? ছুইটি বাঁপকের 

মধ্যে একটি পাচ বৎসর কালসাহত্য, গণিত ও জ্যামিতি |শক্ষ। করিল; 
অপরটি পাচ ব্সর কাল কেবল সাহিত্য শিক্ষা করিল, ইহাদের মধ্যে 

বহু'বিষয় দশন জনিত বুদ্ধবৃত্তির উত্কর্ষতায় যে প্রথমোক্তটি শ্রেষ্ঠ, ইহা! 
স্পূর্ণরূপে স্বীকাধ্য । ঈশ্বর ছুক্জেম্ব। পরিমিত মনুষ্য যখন তাহার অন্যান্য 
গুণের কথ! দূরে থাকুক, একটি গুণকে সমক্রূপে আয়ত্ত ও অর্বধারণ করিতে 
পারে না, তখন একেশ্বরবাদী যে ঈশ্বরের একটি একটি গুধ-সৌন্দর্ষ্যে নব, 
ভাবে মোহিত হইয়া পৌত্তলিক অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠত্ব প্রা্ত হইবেন, তদ্িষয়ে. 
কোন সন্দেহ নাই। : 

সথষ্ট বস্তর: সহিত ।লরষ্টার উদাহরণ দিতে দোষ নাই বটে,কিন্ত সৃষ্ট 
ও অঙ্ট্র প্রভেদ রক্ষা কর] সব্বথ! কর্তব্য । একেশ্বর বাদী খন ঈশ্বরের, 
“চরণ” শব্ধ উচ্চারণ করেন তখন তিনি পঞ্চ অঙ্গন্সি বিশিষ্ট চরণকে অভিপ্রায় 
করেন ন। “চরণ” শব্দটি ' তাহার ঈশ্বরের নিকটে বিশীত ভাবের পুর্ণ 
বিকাশ ব্যঞ্জক; কারণ এই বিনীত ভাব প্রকাশার্থ তাহার অন্য ভাষা নাই, 

তাহার শব নাই, শান নাই ও তাহার ব্যাকরণ নাই ।. যোগীগণ সাধারণকে 
বুঝাইবার জন্যে ঈশ্বর জে্োতিকে হুধ্য রশ্মির. ন্যায় করিয়া! উদাহরণ 
দিয়াছেন, কারণ, হুষ্য শব্দ অপেক্ষা জ্যোতি প্রকাশক শন্ব অভিধান মধ্যে 
নাই।. নতুবা হুরধ্রশ্মির সহিত ঈশ্বর জ্টোতির লমকক্ষতা! প্রদর্শন সর 
নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে কুষ্যরশ্রি ঈশ্বর জ্োতির, ছায়ার ছায়া মাত্র 1৬. | 
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পৌত্তলিক ও একেশ্ববাদীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, শরকেখবরবাঁদী 
। পৌত্তলিক হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নতিশীন ও. অগ্রগামী । একেশ্বরবাদীর 
ঈশ্বর চিস্তা সম্পূর্ণ রূপে পৌত্তলিকতা৷ শুন্য এবং বিবেকাদেশ ও শীন্তাজ্ঞা 

পালন জন্য তিনি ত ততদুর অন্যদীর দৃষ্টান্ত সাপেক্ষ নহেন। কারণ কর্তব্য কার্ধ্য 
পালন জন্য তিনি মুহুধুহছু বিবেক্ষাদেশ শরণ করিয়! থাকেন। খেমন পশু 

হইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, যেমন অচেতন ইতে চেতন শ্রেষ্ট, সেরূপ পৌতুলিকের 
আশ্রিত, সীমাবিশি, ঈশ্বরচিস্ত! হইতে অপৌত্তলিকের, অবলঞ্রহিত, মসীম 

 ঈশ্বরচিস্তাই গেষ্ট এবই এই গ্রেত্ব সন্ধে সামরা বিবে:ক্র আদেশ মত বুঝিতে 
পারিব, ততই আমরা শীন্ব শ'প্র শান্ত নিট্েতনের নিকটগ্ক হইব। অজ্ঞান, 

কুসংস্কার আমাদের পথের কণ্টক মাত্র। আন্যাত্মিক নিয়মে এই সকল এক 

সন্ধে দূরীভূত হইবেই হইবে, ভণ্ড মামাদের স্বার স্বীর-যত্বে গত্বব্য পথের 
এই সকগ বির বৃত শীত অতিক্রম করি: 5 প.রিব, তত শীত্রহী শামরা শাস্তি 
সুখে সুখী হাইব। রও 

টু শ্ীরমিক্লাল বলায় । 

হাল্সিপুর | 

কেন লেখ হইল ন।। 

রাশশরণের ঝড়ষ্ট লিখিবাঁব সাধ ; ছাপিবার সাধ তাহা অপেক্ষাও বেশী । 

ধরাধমে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহারই বানা হর! স্ুতরাং বামর্শরণ লেখেন? 

লেখাও বিস্তর । বামশব্ণ লিখিরাহেন, গদ্য, পদ্য, কাঁষা, নাটক, নধেল, 

উপন্যাস, বিজ্ঞান, দর্শন, হতিহাস, ছাই, মাথা, মুণ্ড। অতএব বন্ধুমহাগে পাম" 

শরণ প্রতিভাশালী বলিয়া, পরিচিত । " রাষশরণের লেখা না কি: ছাপার 

সাজে সাজিয়া কখন বাহির হর ই, তাই এখনও তাহার লামশক্র- হও 

শ্রতিষ্া হস্গ নাই ৃ হি 

"বিলোদলাশ৪ লিখিয়ে লোক ।' শুধু পিখিপ়ে নর, চি বটে. পাম: 

শরণের সঙ্গ বিনোদলাণের ছদিন-দশশ্দিনকার পরের । ষেই পিচের 

সুপ]ুরিষে আছি একটা মতগব. পিন্ধির কঙ্সনা স্ামশরসের জনে উদিগ।: 



কেন লেখা হইলনা | ৬3৯ 
গতলধ- এই €ষ, বিনাদলালের সহি দোহর যুজে, লেখক বলিয়া ছণশাধানার 

মারফত রামশরণ জ।হির ৯ইউখেন। | 

একথা.সে কথার পর, রামশরণ বিদ্যার কণা পাড়িল । প্রথমে বিনোদ" 

লালের বিদ্যা, তাহার পর নিজের লিদ্যা। শেষ ভাগটায় বিনোদলালের 

সৌম্য-ভাঁবটা রৌদ্র ভাবের দিকে ঈষৎ দিতে আরত্ত করিল । 'বিনোদল্ল 

বলিলেন “তাশোনবার পাধাকি পাছে, তব আদার মর বেশী নাই । ৩1 

হোক, কি নবেপ লিখেছেন ছা” য় এব. টু? পড়ন। [তয় বাক্যব্যর না৷ 

করিয়া, রামশরণ পড়িতে আরম্ভ *রিলেন। 
ক ্ ঞ % রঃ ক ক কক ঞ্ 

ণ্রাইমণির নামটি বেমন সেকেলে, বদ্দখানিও তেমনি । অথচ রাইমণি 

নুরী, যুবতী এবং ছুই ভাগ ব্ণ পরিচয়ই তাহা। কথস্ছ । বিকালে রাঃইম্ণি 

এক থান কাশীদাদ পড়িতেস্টেন 1 | 
“ক্সতিকষ্টে অথচ প্রগাঢ় মনো নবেশ করিয়। তি কোন পার্ষোদ্ধার ক তে 

হর,তাহ্া হইলে বাহ্যভ্রন কোন এতেই রক্ষা করা যার না। রক্ষা করিবার 

চে? করিলে খাকে লা। রাইনপি পড়িতে. । কপালে মুক্ত! পতিত 

ন্যায় শ্বেদ বিন্দু নকল দীাড়াইঙাছে | স্ুগোল গগুদ্বপ় তত্ত1তি হইয়াছে । 

বেন টুসি 'ারিলে রক্ত ফুটিহা বাহির হইবে। খঞ্জন গঞ্জন নন দ্ধয় এখন 

পোষ। পাখী: মত চক্ষু পিকে মধ্যে আবদ্ধ কিনা স্পন্মহীনবং হইয়াছে । 

সতরাং, ফ্রিশি যে সেই খালে আসিড় দড়াইজা আছে, রাইঘনি তাহা দেখিতে 

গায় নাই । শুধু তাই নর, সত্যই রাইমণি একেবারে বাহ্যভ্ান শূন্য । 

গায়ের কাপড় খসিরা পায়ে পড়তেছে । কাবুল প্রান্তশ্কিত ঈংকেজ রবিয়ার 

' 1)৩১2%8)76 81০70 এর মত কতক্ষণ কোথা কাপড় থাকিবে কিভুত নিশ্চন 

বল! যায়'ল1। রাইমণির হব - 5 কক ৮ ক উঃ 

বিনোদলাল বলিগেন, “রক্ষা বর) আর পাঁডতে হইবে না। লেখ! অমনি 
অমনি হয় না। ক্মাগে রচি শেপা চাই 1 ক্ামশরণ অঞ্রতিভ হইল। 

বটি “নিশি বে সেরে আন্ুষ তান নিহত সার কহে উপগ্িউ নাতি $. 

তবে একটু স্বতাব বর্ণন. য় দান ক? খিনোদলাল এ থার উ দ্তঃ দিছেন 1৮. 

মাসিক কুষ্ষিত, করিয়া, চক্ষু ভঙ্জিত এগির। উট, ও লন রি 
রাহশ্রণের সে নবেন দা1পি, ছাপা ২ হু ল নাহ? তাহা, তি তাল কথা, চর রা 

মন্দকথ। ছিল? কেমন করিয়া, দারিঘ, কিন্তুইছা জানিয়ে রামগরণ, সে অবধি রর 



৬৮৭ নবজী বন 

বিকাল বৈলায় কেবল পুরবী রাগের আলাপচারি করিত। গুণ খুণ স্বরে 

কেবল “দিব অবসান” গাইত । তাহাতে নিতান্ত বিরক্তি ধরিলে, কাগজ 

কলম লইয়া ব্রহ্মসংগীত ' রচনার চেষ্টা করিত। ছুঃখের বিষয় বেচারির 
একটিও গান সম্পূর্ণ হইয়া! উঠে নাই । চরণ ভাবিলে পা মনে পড়িত। 
পা মনে পড়িলে রাইপণিকে মনে পড়িত। রাইমণিকে মনে পড়িলে, বিনোদ- 

লাল মনে আসিত। আর সঙ্গে সঙ্গে হন্তের অঙস্ুলি গুলি স্পন্দহীন হইত, 

হাতের কলম খসিয়া পড়িত। কিন্ত বায়ুর ক্রিরা মন্থুষ্যের শাসনাধীন নয়। 

অধুনাতন বৈজ্ঞানিকের! স্বায়ু মগুলের আবর্তন প্রবণতার তথ্য যে ভাৰে 

আবিষ্ষার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে সহ্েই বুঝা যায়ঃ. যে রামশরণের 

এই চেষ্টা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হইল । অত যেরামশরণ বিব্রত ও ভীত 

হয়, অত ষে বিনোদ্লালের সেই মুণ্তি তাহার হৃদয়ে আতম্ক এবং হস্তে 

পক্ষার্থাত আনিয়া দেয়, তথাপি ব্রন্মনংগীত রচনার চেষ্টা, রামশরণ কিছুতেই 
ভুলিতে পারে না । .. মর 

যাহার। প্রতিভাশালী লোক, যাহান্রে হৃদয় উদার এবং প্রশস্ত, তাহাদের 

প্রধান বিশেষণ এই যে, তাহার? পরদ্ঃখে কাতর না হই থাকিতে পারে ন1। 

রামশরণের (ষ অবস্ঞার কথ1 উপরে বলিয়াছি, তাহা যন সকলে জানিতে 

পারিল, তখন বিনোদলালও অবশাই ভালিতে পারিলেন। এক দিন বিকালে 

হৃদয় খুলিয়া দুঃখ করিবার অভিপ্রায়ে বিনোদ গাল রামশরণের কাছে গিয়া উপ- 

স্িত। রামশরণ তখন সেই কাঁগজে কলমে ত্রঙ্গসংগীত বাহ্যায় বিক্ষোভিত। 
বিনোদলাল বলিলেন, “ও কি হচ্ছে, দেখি দেখি । আবার লিখ.চ যে? 

বলিয়া! কাগজ খানি হাতে করিয়া লইলেন। তগন রামশরণের ঠোট দুখানি 

হইয়াছে যেন শাক, চক্ষুতে পলক নাই, মুখে রক্ত নাই, চিহ্বায় রস লাই, ' 

হাত পায়ের সাড়া নাই.*রামশরণের জীবান্মা াঠার হৃদয়ের অতি গুহ্য 
দেশে তখন লুকাইয়াছে। টি পু 

বিনোদলাল কাতর হইতে জানেন, ছুঃথখ করিতে জানেন, সহদয়তা দেখা, 

ইতে জানেন, কিন্ত সত্য গোপন করিতে জানেন না; অস্তরের অগ্নি প্রজলো- 
প্ুখ হইলে, ডাহা চাপিয়া রাখিতে জানে না। প্রতিভার রাজো কেহ, আন-. 

ধিকার, প্রবেশ করিলে, বিনোদলাল চুপ, করিয়া থাকিতে জানেন না 1... যাহার 

লিখিবার. অধিকার নাই, সে কাগজে ' কলমে ক রিলে খিনোদলাল নীরবে 

সে দুষ্ট সার্জনা করিতে জানেন না.।, 'বিনোদলাল পড়িশেন,+- 



ত্রিগুণ ও হ্ষ্টি। ৬৮৯ 

«তোমারি ও চন্দ্রাননে সদাই জোছনা হাসি, 

উ্ধলে জুখসাঁগর ভাসা'য়ে জগতবাসি । 

বলে শশী সুধাকর তোমারি সে শশ-___৮ 

আর লেখা হইরাছিল কি ন1 বলা যায় না, কিন্ত বিনোৌদলাল এই পর্য্যন্ত 
পড়িয়াই বিকট চীত্কার করিয়া উঠিয়া! পড়িলেন_-“চুরি । চুরি। এ.সাফ' 
চুরি। কতক কথা, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের চুরি; কতক চুরি রজনী গুপ্তের 
বাল্য রচনা! হইতে 1৮ বিনোদলাল নিজের নামট1 মুখে আনিতে আনিতে 

আঁনিলেন না, উঠিয়। চলিয়া! গেলেন । রামর্শরণ চৈতন্য প্রাপ্ত হহীয়! এই: মাত্র 
বিড়বিভ্ভ করিয়া! বলিল--“তা শব্দ কটা জবই তো অভিধানের ।৮ বলিয়া 

একটি দেশলাই জালিয়া! নিকটস্থ অভিধান খানি পুড়াইয়া ফেলিল। সেই 

অবধি রামশরণের বাঁক রোধ । লেখাতে আর হইলই ন] । 

, ত্রিগুণ ও সৃষ্টি | , 
৯। সথাখ্যমতে স্যষ্টির কারণ । 

আমরা পূর্ব সংখ্যায় সাংখ্য মতে জগতের উৎপত্তি, পরিণতি ও বিনাশের 
তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিষুছি । এক্ষণে স্থট্টর প্রকৃত কারণ কি, কেন স্ষটি 

হইল, ব! স্থষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য (15)08019) কতটুকু,--তাঁহ! দেখাইতে চেষ্টা 

করিব। * পুর্বে দেখাঈয়াছি, যে সাংখ্যকার দ্বৈতবাদী । তিনি প্রকৃতি 

ও পুরুষ হইতে সংসারের স্যষ্টি কল্পনা করিয়াছেন । শনি বলেন এই প্রকৃতি, 

আর. পুরুষই ০০৮ বারি পি ০০০০০ অনিত্য । 
তাহার মতে 

প্রকৃতি পুরুষয়োরন্যৎ, সর্ধমনিত্যমং। ৫1৭২ 
হার মধ্যে পুরুষত নিক্রিয় ও অপরিণামী,: কেবল প্রক্কৃতিই সক্রিয় 

ও পরিণামী। 'আমর। পূর্বে দেখাইয়াছি যে, প্রকৃতির এই পরিণাম ও ক্রিয়া 
পুরুষের সানিধ্য বা সংক্রামিত শক্তি জন্যই ঠাসা থাকে । কারণ,.. 7... এ | 

উপরাগাৎ কর্তৃত্ব চিৎ সান্নিধ্যাৎ। 1ংখ্যপ্রবচন ১৬ 
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তাহার পর যখন এই শক্তি প্রভাবে প্র্ৃতির পূর্বেকার সাম্যদৰস্থার 
পরিণাম হইয়া স্ষ্টি আরক্ত হয়--সে পরিণামের প্রধান নিয়ম এই যে, 

«“অবিশেষাদিশেষারভ্তঃ 1” ৩1১। 

অথব] পূর্বে যাহা একরূপ (00008906099) ছিল, তাহা ক্রমে বহুরূপ 

ও বিষম (1:989:08509059) হইতে আরম্ভ হইল ।* কারণ পূর্ব বলিয়াছি 

'ত, প্রক্কাতির এই অবিশেষ অবস্থা এই সাম্যাবস্থা বরাবর থাকিতে 
পারে না।1 

সে ষাহ] হউক, এই বৈষম্য" হইতে ক্রমে ক্রমে জগত সৃষ্টি হইয়। ক্ষিতি 

পধ্যস্ত স্থলত স্থ্টি হইলে শেষে শরীরের স্ষ্টি (০7887230 77৮০10607) 

আরম্ভ হয়৷ সাংখ্য কার বলেন, একথণ স্থষ্টি বিবরণে “তস্মাৎ শরীরস্য” ৩।২। 
এ কথা স্থাষ্ট্ি বিবরণে উল্লিখিত হইবে । 

এই শ্যর্ট অবস্থায় সমস্ত ত্ষ্ট পদার্থের সাধারণ ধর্ম কি, তাহ! সাংখ্য 

কার দেখাইয়াছেন । আমর এস্থলে তাহার উদ্লেখ করিব মাত্র-সুলানুসন্ধাী 
(০ 7০7) যুক্তি দ্বারা সাধারণ ধন্ম (০0০72178909) কতদূর পধ্যস্ত স্থির 

হইতে পারে, তাহ দেখাই'ব মাত্র । সাংখ্য কার বলেন লগতের যাবতীয় স্ষ্ট 

পদার্থ ই, 
“হেতুম, অনিত্যং, অব্যাপি, সক্রিয়ং, অনেকং, আশ্রিতৎ, লিঙ্গং। ১/১২৪। 

অর্থাৎ সকল গুলিই কারণ, নশ্বর, সীমানিদিষ্ট, ক্রিঝাশীল, বহুসংখ্যক, 
কারণের অধীন এব ধ্বংশ কালে কারণে বিলীন হইয়া যার। বিজ্ঞান ভিক্ষু 

আরও বলেন, তাহারা “সাবন্ষবং পরতন্ত্রং, ব্যক্তং |” 

এই" রূপে স্থষ্টি কাধ্য চলিতে থাকে । সাংখ্যফার সৃষ্টির যে আর 

একটি সত্য স্থির করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য, অন্মত. 
তিনি বলেন, & ৫ 

* সাংখ্যকার যাহা একাট মাত্র স্ত্রে বলিয়াছেন, তাহ! আধুনিক পতিত 
হবট স্পেন্সর তাহার “258 17750100198” নামক পুস্তকে কত বাহুল্য, রূপে 

বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন! তাহার 19৭ ০6 13969:029০1টয এই :77 7. 

19501700100 61990 70097 169 101700207 %91990% 25 8, 01397089 [020 ৪ 
1588 001)679700 100 6০ 2, 20019 002097070% 10710 00738608000 00002. 
23 07581199101) 9117700107১ 0 11668750100 06 002,66917 * ৯. ৯ রি 
1007598:936160- 60 09091982১98 

শী স্পেক্দর এ কথা উক্ত পুভ্তকে, '1296901139 ০৫ 9৪ 0০০65০9৮ | 

শীর্ষক অধ্যায়ে বিশেষরূপে বুঝা ইতে চেষ্ট। করিয়াছেন 1 
11১৮ 
চা ১) 
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প্রাগবিরাগয়োর্ধোগই সৃষ্টি হা৯। 
অথব], আকর্ষণ ও বিক্ষেপথ, পেরিবর্তন ও অপরিবর্তন) এই' ক্রিয়া 

ঘের সম্মিলনেই স্থ ্ ট অথবা পরিদৃশ্যমান, জগতের যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি 
ইয়া থাঁকে । বিজ্ঞানে ইহাকে 09 0? 40৮:8০100 ৪20 781)019100) 

সথব1 40609. 9100. 7১6800101 বলা হয় | *) ৃ 

এইরপে স্য্ট চলিতে থাকে । বখন বস্ত বিশেষের নাশ হয়, তখন 
চাহ! স্বকারণে লয় হই] যায় । (কারণ, “নাশ কারণ লয়ঃ। ১।১৯২১।) বস্তুত 

ঠার্ধ্য কেবল কারণের বিকার মাত্র (কারণ ভাবাৎ।১।১৮৮।) স্থতরাং বিনাশের 

ময় বস্ত সকল সকল তাহার কারণে বিলীন হয়। 

সে যাহা হউক, এইরূপ বৈষম্য অবস্থায় আকর্ষণ বিক্ষেপণ হইতে স্থষ্ট্ 
ক্রয় চলিতে চলিতে পুনর্বার যখন, সমস্ত হ্ষ্টি স্বকারণে লয় হয়, যখন 
্রক্কাতি পুনর্ধার সাম্যাবস্থায় আইসে, তখনই ধবৎশ হয় । তখনি প্রলয় 
টপন্ছিত হয়। এইরূপে বলিম্বাছি ত প্রলয় ও স্থ্টি বর্াবর চলিয়া! জাসিতেছে। 

খ্যকার বলিয়াছেন, 

«“সাম্যবৈষম্যাভ্যাৎ কার্যদ্বয়ং | ৬।৪২। 
ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন, 

“সত্বাদি গুণত্রয্ং প্রধানং তেষাং চ বৈষম্যৎ ন্যুনাতিরিক্ত ভাবেন সংহননং, 

তদভাবঃ সাম্যং ত্যাভ্যাং হেতুভ্যামেকম্মাদেব সু্টি প্রলয়রূপ 
বিরুদ্ধ কাধ্যদ্বয়ং ভবতীত্যর্থ2।৮ রি 

অর্থাৎ প্রকৃতির সত্বাদিশক্তি্র় ন্যুনাতিরি্ত ভাবে সংহত হইতেই বৈষম্য 
ভাব নতুবু। সাম্যভাব-_-এই ছুই ভাব--এই ছুই কারণ হইতেই স্থষ্টি 
ও প্রলশ্ব রূপ বিরুদ্ধ কার্ধ্যদ্বয্র হইরা থাকে । প্ডিত স্পে্সিরও এইরূপে 102]? 

910101) হইতে প্রলর (ও ত্য রর প্রথমাবস্থাঃ) এবং 1012950:518100 হইতে 

সষ্টি হওয়া ( ব1 জগতের ব্যক্তাবস্থা ) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

১*। আঁধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ক্র টতত-ও' সাংখ্যযতের 

ৃ *. সহিত উহার সাদৃশ্য । . | «নর 

ডি সাং খখামতে ত্র ্ট প্রণালীর অন্যান্য বিবরণ উল্লেখ করিবার 0 

* হই কৃত্রের রর বিজ্ঞান ভিক্ষুকৃত ব্যাথা বত খপ দেখিলে অঙ্গভ 
বোধ হয় না বলিয়া" পরিত্যজ হইল একি সি 



৬৮৪ মবজীবন । 

পুর্ব্বে, আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ত্ষ্টি তত্ব উদ্ভেদ করিতে 

গিয়া, কতদূর অগ্রসর হুইয়াছেন, আমাদের দেখ! কর্তব্য। বাস্তবিঝ বহুকাল 
পুর্বে্ব আর্ধ্য খষিগণ কেবল মুলানুসন্ধায়ী যুক্তির অন্থুনরণ করি! স্ষ্টি রহস্যের 
মধ্যে যতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিজ্ঞান ও গণিত শাজ্জরের উন্নতি 

'বলে, আধুনিক পাশ্চাত্যগণ কেধল জাগতিক ব্যাপার বিশ্লেষণ করিয়! 
ও কার্ধ্যান্ুযায়ী যুক্তি অবলম্বন করির! সেই পথেই অগ্রসর হইতেছেন। এক্ষণে 

লাপ্লাস প্রমুখ প্রায় সমুদায় বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতগণই জগতের স্য্ সম্ন্ধে 

[99197 1১9০: বিশ্বান করেন । তাহাদের মতে হ্য্টির পূর্ে পরমাণু 

ও শক্তি মিশিত কি একরূপ কুহেনিকাঁবৎ ৩1১৯) গদাথ সনস্ত জগণ্চ মর ব্যাপ্ত 

ছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পাণ্ডত টেট, সাহেব বলিরাতেন»__ 
€6007 102090.9110 %000%19059 9010198 03 1০0 10901. 1১2,010 ৮101) £170.08 

:9620650 0 9 0:09 11১0 0১976 ৪৪ 00018170205 £1851685508 

20799) 800. 2৮5 10০09150121 91501 ঠ10091)036005-908089 01 

81১০০০-_7০০0--৪ 91116 10081 01109156901 01501000100 001618- 

190960 3, 9 13198 91) 10069 19020091087 6801) 902050780708 69 008 01 

03029 2000191 01 163 03. 8130 00005 10110011161 10 0100)0 9130869 ৪919 

0) 8691184” 8/80910)9. 7186 (077,96695 077/5788 1). 4288, 

কাণ্ট প্রভাতি আধুনিক প্রসিদ্ধ দার্শনিকদিগেরও এই মত। হর্বট স্পেন্সর 
তীহার চ05১5৪ নামক পুস্তকে স্্থি বাঁ 0926915 শীর্ষক প্রবন্ধে এ কথা 

বেশ বুঝাইয়। দিয়াছেন । 

অতএব যতদূর দেখা গেল, তাহাতে ইহা? একরূপ বুঝা ষায়,ধে সাংখ্যকার 

স্ছষ্টর ষে প্রান্কালীন অবস্থাকে সান্যাবস্থা বলিয়াছেনঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
ও দাশনিক পপ্ডিতগণ সেইরূপ অবস্থাকেহী 0105 বা 1101016 বলে ন। 

সাংখ্যকার যে বৈষম্য হইতে জগতের পরিণতি কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই 

আধুনিক পণ্ডি তগণ 19799012702 ব1! 1166309878010) বলিয়াছেন | 

বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতগণ অর্র৩বলেন যে এই বৈষম্য জন্যই উচ্চতর গতিশক্তি 
ঘ্বযপ,. ক ভ্র্যণক 70791908159 0 0180 800 6180 ০6০18৩ প্র তির সংষোণিব ক 

কার্য করিয়া এবং তৎপরে জৈবনিক শরীর (০8230) স্থষ্টি করিয়া জমে 
ক্রমে হীন হইতে থাকে । হ্র্বর্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন, 

1159 [95710221561 90906110706, 15915 830900৩0 10 বি | 
5908) 009 20892087019 7৩-827059105906 10107) :099961৮059 2001৩0197 
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10001909010 2000 609. 8670511019  £0:80092026700 দা1)10]) 19$0163 20 

50০006010 00086 69001 07010857100. 800 9/080000)009৮ 23 0792007 

0]" 91711072516 1099 £61618690 2, 922)911 0). ,87526 1 80000970601 605 

01). | 17875 7১770817169, 

এইবূপ সাংখ্যকারও বলেন, ষে স্ষ্টির প্রথমে যে সত্তগুণের আধিক্য 

থাকে, তাহা! হইতে বৈষম্য বশত রজ$গুণ বৃদ্ধি হয়, পরে এই শক্তিই রজঃ 

দ্বারা.পরিণত হুইলে ক্রমে তমোগুণের আধিক্য হইতে থাকে । অতএব 
ঘতদর বুঝা যায়, সাংখ্যকারের মতে স্য্টে অবস্থায় এই সন্্গুণের পরিণতি 
ও তয় গুণের আধিক্য জন্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক রি তদের প্রায় 

একরপ মত | * 

তৎ্পরে খন সব্ব হইতে রজঃ ও ভমের বৃদ্ধি হইর) ক্রমে এঈ তিনটি 

শক্তিই খন সম্শক্তি সম্পন্ন হয়, তথনই আবার প্রশ্থায়ের পুর্বকালীন সাম্যা ' 
বস্থা উপস্থিত হয়। বলিয়াছিত, এই অবস্থাকে হর্বর্ট স্পেন্সর 90011)7210% 
অবস্থা বলিযাছেন। ইহার পয়েই প্রলয় (41550190) হইতে 'আরত্ব হয়। 

পাণ্ঠকগণ দেখুন, এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কিরূপ বুঝিয়াছেন। তাহার! 
বলেন, | 

“ঘু6 59 81980100919 ০0157), 01096 1109) 50 197 89 16 18 013 91091, 06- 

19005 93393869115 0092৮ 619080270095050109 01 213070 ) 16 19 2180 

081531) (1096 806 81৮০৮ 289, 6105 70988001765 0£ 5001) ৮2085101100000208 

19 16003717009" 1995 8100 1988 : 83 80 (৪1 85 %79 %9% [000৬১ &1)6 2191 

8০6০ 9 ৮09 1019592)৮ ৮0556250 2000196 09 800 26298861018 (0060 009 

179,59) 00 81] 10006919810 0070081109১ 169 10০06010191 91820 20718. ,,., 101 

6100815 01১০ 0%%7%8% 01 00919 19208120820 979] 01101190090, 
165 2৮911911187 569%031) 06070899. 

71১6 77788) ড7/98786 49, 7 2 % 716 

অশ্তএব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মতে, প্রবলতর শক্তি (50:87 ০৫ 1181)- 

9 1০6০9101211) পরিবর্তিত ও প্অপব্যয়িত €9155195০) হইয়। পরমাণঃ রর 

সংশ্লেষণ ও জৈবনিক সংশ্কেষণেই স্য্্ এ হয় এবং যখন এই প্রবলতর শক্তি 

. ক টেট, সাহেব বলেন 41038911980 01670] 01 009 1811012 ঢা 

3736 ]1:099908 ₹/16) 609 88879885107 ০৫ উজ রিনা চি 

এইরূপ, তাহা পুর্বে দেখান হইয়াছে । 



৬৮৬  নবজীবন । 

নষ্ট হুইয়! যাঁয়, অথবা নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হয়-_-তখন পরমাণ, সমস্ত 
স্তপীকৃত (09814192) হর, অথচ "তাহাদের জেবনিক সংযোগ (925117০৫- 

৮1০2) নষ্ট হইতে থাকে | এই সময়েই প্রলয়ের সময় উপস্থিত হয় । আমরা 
দেখাইয়াছি ষে, সাতখ্যকারও বলিষ্াছেন স্বষ্ট হইলে সত্বগুণ রজঃ গুণে 

_ পরিণত (বিসদূশ পরিণাম) হইতে থাকে - পরে ইহাই তমোগুণে পরিণত হয়, 
আর ভ্রিগুণের সাম্যাবস্থার পরে যখন ক্রমে তমোগুণের বিশেষ প্রাবল্য হয়, 
তখনই প্রলয় হ্য়--প্রকৃত প্রলয়ের প্রথমাবস্তায় তমোই বিদ্যমান থাকে। 

তখন সন্বশক্তি অকন্মণ্য হইয়] প্রকৃতিতে লীন হইয়। যার-_তখন তাহার 

কার্যকরী বা স্থ্টিকরী ক্ষমতা থাকে না। সাংখ্যকার বলেন, 
ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যত1 মল্লবতখানহ (৩1৫৪ । 

অর্থাৎ কারণে বিলীন (নোশ) হইলেই শেষ হয় না--পুনব্বার তাহ! 

উথিত হইয়া ্য্ট আরত্“করিবে । কিন্ধপে উখিত হয়, তাহ] পরে বলিতেছি । 

১১ । বিজ্ঞান মতে পুরুষের? কল্পনা আবশ্যক । "' 

আমর! যতদূর বুঝিলাম তাহাতে এই মাত্র জানা গেল যে, স্থষ্ট্ির প্রথমা- 
মাবস্থা এবং হ্যা ্ টর বিনাশের অবস্থা, সাংখ্যকাঁর যতদূর কল্পনা করিয়াছেন_ 
আধুনিক বিজ্ঞানও বিশ্লেষণ বলে প্রায় ততদূর পধ্যস্ত গিয়াছেন মাত্র। 

কিন্ত এই পর্ধ্যস্ত গিয়া বিজ্ঞান স্তম্তিত হইয়] দাড়াইয়াছে। আর অগ্রসর 

না পারে নাই। বিজ্ঞান মতে প্রলয়ের সময় পরমাণ, সমস্ত স্ত.পীকৃত 

, শক্তি অকাধ্যকরী হইয়া আকাশমর (৫) ব্যাপ্ত হইয়া যায় । কিন্ত 

্ টর প্রারস্তে প্রলয়ের সমরের স্তপীকুহ পঞ্ণমাণ,গুলি অনস্তে শিলিয়া গিয়া 

শর সহিত মিলিত হয়। স্প্ল্নের সাভেৰ বৃঝধিয়াছেন যে 21011107805 18 

টা 1119 ০0386100008 1091501096101591 20568922020 2000619)৮ অথবা! 

০710000720191) 01 0026৮62 101) 60060001606 01581106500 ও 25061970, 

8100 91)8070610 01 20961010100 00090111121) টিসি 91 
গ্' 

21020061 

টেট সাহেবও দেখিয়াছেন, র্ রি 90196700 988502১08 ০01 0১0 ৮1917. 

1০ 012159796 1] 91186015 13581)92 9০ ৮1১ 7৩ 91091] 17959 09. 

0099 0561953 7062 201955 0110556927 এ কথা কেখল বিজ্ঞানের কল্সন! | 

প্রস্তুত বো 00৩০) নহে। স্মিট, বোগ্েল, কোপ লাগ গ্রস্থৃতি সাহেবগীণ।. 
সোযর়ান (3598) নানক নক্ষত্রপুঞ্জের রোশির মধ্যে) সিগ নস, (05588). 

নামক একটি নূতন নক্ষত্র আলোক-বিশ্লেষণী যন্ত্রের দ্বারা (37১96900409. 



ৰ ভ্রিগুণ ও সৃষ্টি । ৬৮৭ 
1789) পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন যে, তাহা! ধ্বংশ হইয়া ক্রমে আবার ০. 
0919তে পরিণত হইল | * | | | 

বিদ্ধ এই 01987116078/01010 0 0189101999781006 0 0172৮662 কিরপে 

সংসাধিত হইবে ?-_প্রলয়ের সময়ের এই স্তপীরুত পরমাণ র শক্তিসংযোগে 
অনস্তময় ব্যাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? বিজ্ঞানত প্রমাণ করিয়াছে যে, 
€ 40061875908 052. 89119 19902709916 19 00755680615 76105 ৮270৬ 

£9790” কিন্তু এই: 69080: এই পরিণাম ত সকল অবস্থায্ব সম্ভব নহে । 
উচ্চতর (17121১67 7০696141) শক্তিই নিম্ন তর শক্তিতে পরিণত হইতে পারে । 
এইবূপ পরিণামেই গতি এবং কাধ্য হইয়া থাকে নতুব] কোন কার্ধ্যই 

সম্ভব নহে। নিয়তর শক্তি কখন উচ্চতর শঞ্তিতে পরিণত হইতে পারে 

না। +. ধাহারা এ বিষয়ের তথ্য জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা টেট 
ও টম সনের টব 2৪:৪1 700119801)0)5 নামক পুক্তকে এ বিষয় এবৎ 0277১০1 

[702506 1৯০56781010 1208759 এর বিষয় দেখিবেন | ্ | 

ৃতরাৎ যখন প্র্ুযু হইয়া যার, যখন স্থগ্তির” উচ্চতর শক্তি প্রলয় কালে 
নিয্নতর শক্তিতে (পরমাণুর স্ত,পে) পরিণত হয়, তখন আবার কোন শক্তি বলে 
তাহা। উচ্চতর, শক্তিতে (0017007 1০9৮০9119]) পরিণত হইবে, নতুবা ত 

ক ৬1019 7186 4$27566967261) 00677১71170 44. 19. 88 
£1011979 75 11৮016 99915 10৮ 0198 101)08 5622 1008 01799902069 ৪, 

[01209770610 5180,5 

+ এই কথ বুঝাইবার জন্য সর উইলিক়ম টমসন বিজ্ঞান ও গণিতের 
সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে. প্রধানত যে উত্তাপ শক্তিতে সৌরজগতের পরি- 
ণতি হইতেছে, তাহ? কুষ্য হুইতই পাওয়। যায়। যখন পরিণতি দ্বার! 
ক্রমে ইহার এবং সমস্ত জগতের তাপ তাপমাণ,যস্ত্রের শূন্য ডিগ্রি হইতে ৪৭৩ 
ডিগ্রি নিয়ে আসিবে, তখনই: ক্রিয়া ধন্ধ হইয়া প্রলয় হইবে । এই তাপকে 
বৈজ্ঞান্টিকরা “57১5০919৮০9 0 0৫ 920০7৮7০ বলেন । এ 

1 টেট সাহেব এক শ্ছলে বলিয়াছেন, রা 
[০ 00621 ৮02০ ঠিোতে 15626 ৩ ইউ 089৮9 1১06০ 8000 00107 

090165, 9 9017:8809100 88 10 ৪7৩,৮50) 01091092100 2800. 90009520590 ০ 
৪, 1008, 97318209 1:8130 308ট 28 ৮9 091) 09 2১0 ০0৮] (000 86211 269, 
1601, 1)9 811 2৮ 09 88126 19৮0] £. ৫. 28 20 7027৮ 036 080 0015 50 2 
1100 10081071071 0: 0800 0৪6 20 02 (010 13590, 0731999109৮ 916. 
021) 191] 1701)) 1)101897 60 ৪, 10708 1920)1)918500795? চি নি 

শুধু তাপ্ বলিয্না নহে সমস্ত শক্তি মাত্রেরই এই নিয়ম।.. . _ 



৬৮৮ নবজীবন । 

পুনর্ববার ত্যষ্টি সম্ভব হইবে না। বিজ্ঞানত স্পষ্টই: দেখায়াইছে, যে 90602080 

(৪16 ৪০$10£) ব1 স্বতঃপরিচালিত যন্ত্র অসম্ভব । 

অতএব বিজ্ঞান প্রলয়ের পর আবার স্থ্টি হইবে, তাহা বুঝিতে পারে 
কিন্ত কিরূপে এই নিম্ন শক্তি উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হইবে, তাহা আজিও 

বুঝে নাই । 
পণ্ডিতবর কপিলই কেবল কত কাল পূর্বে আশ্চর্য্য প্রতিভ বলে বুঝিয়া- 

ভিলেন, যে পুরুষের সান্নিধ্য জন্যই তাহার শক্তি প্রকৃতিতে সংক্রামিত হয় 

বলিয়া প্রলরকালে যে সব্বগুণ অকর্রণ্য হইয়া তমোগুণে পরিণত হইস্বাছিল-- 
পুনর্বার রজঃ ও তত্পরে সত্বগুণে পরিণত হইয়া থাকে--এবং মেইজন্যই এই 
পরিদৃশ্যমান জগতের আবার সৃষ্টি ও পরিণতি হঈতে পারে। নতুবা আর স্থষ্টি 

সম্ভব হইত না। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ পপ্ডিতগণও এক্ষণে একথা বুঝিতে 
চেষ্টা ক রিতেছেন 

পণ্ডি তবর টেট, তাহার 777560%/ 077975 নামক গ্রন্থে ভি 

০৩ 875 201011361160 60700901009 0090 দা1)26 9868, 1705 07107119- 

6৭ 11) 09 009991 (পুরুষ ?) 8700. ০ 209 19907 60 0) 0105027, 1701 

0015 0০009 071870 0600015095198 06 076 5151019 010159759 (2) 05৪৮ 

9150 00 80.,930018080101) 01 600 00099 দ1)101। 210111909. 11,998 11)018- 

00199. % * * ০ ৪7৩ 0009 190. 0 1709119%9  চ102৮ 017925 ০301805 100 

80 0519170]0 0106 00 0017068 20017086915 001709090 চম10]) 0116 10:9990% 

204 00709015 ০0 8,008 90079065091] 81900. 16 00৮ 2 0209) 00৪ 
87,677% ০7 £1৮6 197688776 87/8167% 97786 £৩ 100180 10? ৫9 ০7807470012 

09790, 77077 11১6 77877692116 777//60756, +5]1119 009 103:099 চছ1210) 019 
1159 60 6109 02/050006501010 00910910510 ১ 9100 68610 01167) 210 

19 82126 19800,” 0 $98-99, ॥ 

 সেষাহা হউক এক্ষণে" যতদূর দেখা গেল, তাহাতে পঠকগণ বোঁধ 

হয় এপর্য্যস্ত বুবিষাছেন, যে সাংখ্যকার বহুকাল পূর্বে স্থষ্টি ও'প্রলয়ের 
যেরূপ তত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং জড় প্রকৃতির গতি ও শক্তি যেরূপ 
পুরুষ হইতে সংক্রামিত হয় বুঝিয়াছিলেন, ঠিক সেই কথাই উনবিংশতি ্ 

শতাব্দীর শেষ কালে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ বুঝিতে চেষ্টা 

করিতেছেন । আমরা ক্রমে ক্রমে সাংখ্যের জগত সি বিবরণ. ও বিশুপের 

অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। 



হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়। 
উচিত কি না । * 

হিন্দ, বিধবার পুনর্বিবাহ উচিত কিনা, এই প্রবন্ধের মীমাংসা! করিতে 
হইলে, অনেক বিষয় অগ্রে পরিষার করা উচিত। 

ধর্ম দেখিয়াই কোন বিষয় উচিত অনুন্ঠিত বুঝিতে হয়; প্রথমে দেখিতে 
হইবে হিন্দুর! ধর্মকি ভাবে দেখেন; তাহার পর বুঝিতে হইবে বিবাহ 

বলিলে হিন্দু কি বুঝেন। 

জগতের যাবতীয় অনুষ্ঠানই ছুঈদিক্ দির ছুঈভাবে দেখা যাইতে পারে। 

কেবল অনুষ্ঠান কেন,যাবতীয় পদার্থ ই ছুটি বিভিন্ন তারে দেখা যাইতে পারে। 

এই মনুষ্য, খানিকটা অগ্জান, বক্ষারজান, বায়ু বাসম্পের বিশেষ সম, 
রক্ত মাংস, অস্তি মজ্জা, শুক্র শোণিতের অপূর্ব তেরিজ,_-বক্ষঃ মস্তক উদর, উরু 
পাণি প্রাদ প্রভ্তি অবয়বের এক প্রকার জড় যৌগ--বণপিলেও চলে; আবার, 

জ্ঞানের গুকভাগার, বুদ্ধির লীলাপট, শ্রীর রঙ্গ ভূমি, ভক্তির অপুর্ব আধার__ 

বলিলেও চলে।-_শুই ছোট ফুলের গাছটি,_-মূল, কাণ্ড, শাখা,উপশা্থা,পত্র ফুল, 
এই সঞ্লের সমষ্টি বল। যাইতে পারে; আবার নয়নাভিরাম সৌনর্ষেযর ক্ষেত্র, 
স্রাণরপ্রন স্থগন্ধের খনি, হৃদর়উৎকুল্লকর কোমলতার ছবি, সদ্যোজাত শোভার 

স্তিক! গৃহ-_-এরপ বলিলেও চলে । এই বিস্তীর্ণ ভারতক্ষেত্র__কেবল মাত্র 

বিংশতি কোটি দাসের বাস!ভূমি, আঠারটি ভাষার অধিষ্ঠান জন্য চারি লক্ষ বর্গ 

ক্রোশ ক্ষেত্র, গঙ্গা যমুনা সিন্ধু কাবেরী প্রভৃতির প্রবাহের স্থান, বি্ধ্য হিমালয়া- 
দির দড়াইবার স্থল, শাল তাল তমালের বিস্তীর্ণ উপবন, ভারত সাগর, দক্ষিণ 

সাগর,আরব সাগর-তরিসিন্ধুর ত্রিবিক্রমের অভিষ্থাত স্থল- -এভাবে'বলিলেও চলে; 
আবার অন্যদিক্ দরিরাঁ_বৈদিক দার্শনিক পৌরাণিক বৌদ্ধ; নাস্তিক, বৈষ্ণব, 
ইসলাম, খীষ্টান, ধর্ম সকলের সন্মিপন স্থল, অনপ্ত ক্টৎসে উৎসারিত, কেন্ত্রাভি 

মুখে প্রসারিত জগদ্বযাপক ইতিহাস জোতের (কেন্রুস্থিত জলপ্রপাত, অধম 

তাড়নায় ধষ্মের পরীক্ষ | তৃমি, সহিষুতার আদর্শ ক্ষেত্র, ভবখোর চক্রের 

লীনা রন্ের বিষম উত্থান পতনের ভীষণ নাগরদোলা, সমগ্র ইতি- 
* বিগত ২, ২৮শে বৈশাখ কণিকাতার কাতার সাবিত্রী লাই বাইবেরিতে এই প্রবন্ধ 

পঠিত হয়। | 2 ঠা | সা 



৬৯  মৰজীবন। 

হাস কুক পরিচালনের মুলশক্তি স্বরূপ স্থুমহৎ পেগুলম, শৌর্য্য বীধ্যের 

দোদ্/ও ভৃত্রালের সহিত, কোমল হইতে কোমলতর. ভক্তিভরা ভবি- 
ফ্যতের মিলন মন্দির )_-ভারত ক্ষেত্রকে এরূপেও দেখা যায়। | 

সকল বিষয়ই এইকনপে ছই দিক দ্রিষ্বা! ছুই ভাবে দেখা ায়। | নজীর 

সমস্তঅনুষ্ঠানেরই সুতরাং ছুই পৃষ্ঠ আছে। 
একটি ভাবকে স্বার্থের ভাব, জড়ের ভাব, এ্রহিক ভাব , টাঁকা-আন।" 

পয়সার ভাব , পদার্থ বিজ্ঞানের ভাব, আর অন্যটিকে ধর্থ্ের ভাব, আধ্যাত্মিক 
ভাব, পারত্রিক ভাব, হিত- মঙ্গল-ভালবাসার ভাব, মনোবিজ্ঞানের ভাঁব,--ব্ল। 

যাইতে পারে। 

ইংরাজি -শিক্ষিতের পক্ষে এই ছুইটি' ভাব, বুঝিবার জন্য একটি সুন্দর 
। উদাহরণ আছে । প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা বকল এইটি দেখাইয়া দেন। আডাম 
র স্মিথের দুই থানি গ্রন্থ আছে। এক খানির নাম ০০10) 01 9092৭ ৰ। 

বিভিন্ন জাতির অর্থ সংস্থান,আর একখানি, '11)907 0% 110184 99100100608 

 ধর্মবনীতিভত্বে মত ভেদ; প্রথম খাঁন অথ নীতির পুস্তক; তাহাতে ধনসং স্থানের 
কথা আছে ; দয়! ধরব ইত্যাদি বিষয়ের নাম গন্ধ সে পুন্তকে নাই; আভডাম স্মিথ 

নিক্তিপান্তা। লইয়া প্রকৃত বণিকের মত জাতি সুলভ বণিগ ভব, রতি মাস! 
খুঁটাইয়। ওজন করিতেছেন, আর পাক মুহুরির মত বসিয়া, তাহারই কাগ 

ক্রাস্তি হিসাব. করিতেছেন । ধশ্াধস্মের কথায় ভ্রক্ষেপ নাঈ, হৃদয় বলিয়া 
ধুকধুকনির.কোন সামগ্রী নাই, চক্ষুলজ্জা নাই, ভাবুকতার নাম গন্ধ নাইী। 

আৰার.সেই.আভডাম ন্মিথই যখন ধর্ম নীতির তত্ববিচারে প্রবৃত্ত, তখন তাহার 

আর এক মুর্তি। মানব হৃদয়ের গুড় হইতে গুঢ়তর ভাবের, সুক্ম হইতে হুস্মাতর 

শজিরবিচার করিতেছেন$ তখন মানবের ধুক্ ধুকনির,কষুত্র বস্তটিই, তাহ র এক' 
মাত্র পুঁজি ; তাই লইয়াই- নাড়া চাড়া, তাঁই লইয়াই সুদে খাটানদ, 2 চোট | 
চালান আসল, বাঁড়ান। : ৮ 

. এই রূপ করিয়া ছুই ভ্]বে না দেখিলে কোন বিষয়ের প্রকৃত পর্যালোচনা 
হুয়না। সকল বিষয়ের এ পীঠ ও পীঠ,ছেই পীঠই এই ভাবে দেখা আবশ্যক । 

আজি কাঁলি একটা বড় বিষম বাতাস উঠিকাছে ). অনেকেই অনেক, 

(বিষয় কেবুল বিজ্ঞানের চক্ষে দেখিতে উদ্যত; ধম্মাধর্থ্ের, ভক্তি- ভালবাস র,. 

ৃ দক়ানদাক্ষিণ্যের, হিতাহিত, ভ্ঞানের--বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ, আরস্ত: হয়ছে) 

পর্দা করিয়া মহামহ! পণ্ডিতে, ৰলিতেছেন, যে. িন্দুান্তরসমন্তই বৈজ্ঞানিং রি 



হিন্দু বিধবার আঁবাঁর বিবাহ হওয়! উচিত কি না% ৬৯১ 
এ* বড় বিষম কথ! আঁমাদের যৎসাঁমান্য ক্ষুদ্র শক্তি“কেন্ত্রস্থিত করিয়া 

আমরা সর্বাস্তঃকরণে এই মতের প্রতিধাঁদ করিতে ইচ্ছা করি ॥ 
কোন একটি তত্বের বিজ্ঞান কেবল: একটি পৃষ্ঠ দেখিতে পায় মাত্র। ্ 

হিন্দুর মতে সেটুকু সামান্য অংশ, অত্যল্প বিস্তৃত ভাগ; সেটুকুর 'পর্ধ্যা- 
লোচনা! করা কর্তব্য বটে, কিন্ত গৌণ কল্পে; ধর্্মাধন্মররপ বহু বিস্তুত অংশের 

পর্যযালোচন! করাই, আগ্রে কর্তব্য, মধ্যে কর্তব্য, শেষে কর্তব্য ) সেইটিই মুখ্য 
কর্তব্য। উচিত অনুচিত বুবিতে হইলে, কেবল ধর্মের নিকষেই ঘধিতে হয়। 
এই সকল কথা বুঝিতে হইলে, অনেকগুলি কথ! দেখিতে হইবে । 

গুটি ছুইু উদাহরণ দিব ;-_ 
মনুষ্যের পক্ষে মাংসাহার কর! উচিত কি না,-_-এ বিষয়ে তর্ক চিরদিনই 

আছে। বৈজ্ঞানিক প্রবর কোমৎ বলেন, যাহাতে শরীরের পুষ্টি হয়, 

সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য ; কেবল জিহ্বার শিরা বিশে- 
ষের তৃপ্তিজন্য কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ করা অবর্তৃব্য। ঠা বলে কেবল 

বিজ্ঞানের দিক. দেখা । 

' ধর্শীন্্বেভা মধ্যে মহর্ষি মন্থ স্ুপ্রসিদ্ধ; ধর্মের দিকে তাহার দৃষ্টি 
প্রথরা, অথচ তাৎকালিক বিজ্ঞানে তাহার অবহেলা নাই। 'মাংসাহান 

সম্বন্ধে তিনি তৎকালের আচার ও বিজ্ঞানের পরামর্শ লইয়া এটি খাবে, 
এটি খাবে না, এই ভাবে মত দিরাছেন ; এই গুলি বৈধ, এই গুলি অবৈধ 
বলিয়াছেন; কিন্ত তাহার শেষ মীমাংসা শুনুন ;-- 

যোইহিংসকানি ভূতানি হিনস্তযাত্বস্থথেচ্ছষ্জ 1. 

 সজীবঃশ্চ ও ন কচিৎ সুখমেধতে ॥ 

যে অহিংসক জীবকে আত্মস্থখের ইচ্ছায় হনন করে, সে কি জীবস্তে, 
আর কি মৃত্যুর পর, ইহকালে পরকালে কখনই সুখ পায় না। ধু | 

ক্জ্তি)-_ 0. 
যে বন্ধন বধক্লেশান, প্রাণীনাং ন চিকীর্ষতি। ও 

.... সসর্বস্য হিতপ্রেগ্, সুখমত্াস্ মশ্্তে । | 8. 

যে প্রাণীদিগকে বধ বন্ধনের ক্লেশ দিতে ইচ্ছঠ-করে না, যেই র্দহিাত- রঃ 
লাষী ব্যক্তি, অতান্ত স্গথভোগ করে। প্র রি 

এখন কথা হইতে পারে, যে, এই যে কথা, উহা বি কি. কোনা হি ই রি 

'বিজ্ঞানেরই, যুক্তি- আছে। ধর্মের কি বিন যুক্তি নাইই ছে 'বৈকি। 



১২. নবজীবন | 

না কৃতা প্রাণীনাং হিৎসাৎ মাংসমুত্পদ্যতে ক্কচিৎ। 

নচ প্রাণিবধঃ স্বগয স্তস্মান্মাংসং বিবর্জয়েৎ ॥ রি 

গ্রাণীহিৎসা ন! করিলে কখনই মাংস পাওয়া যায় না, আর ্লাণিবধ 

কাজটা কিছু ভাল কাজ নহে, সুতরাং মাংস ত্যাগ করাই ভাল। 

তার্কিকে এই স্থলে বলিতে পারেন, যে, ও আবার কি কথা হইল? 

প্রীণিবধ কাঁজটা ভাল কাজ নয়, সে আবার কেমন কথা হইল? এইরূপ 
পর্ব পক্ষের উত্তর পক্ষ স্বরূপে মন্থু পরের শ্লৌোকে বলিতেছেন, 

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংদস্্য বধবন্ধৌচ দেহীনাম, | 
প্রসনীক্ষ্য নিবর্তীতে সব্বমাঃসস্য ভক্ষণাৎ ॥ 

জীবের শুক্রশোণিত 5 মাংসের উত্প্ভির কথাটা এবং আখাসলকে বন্ধন 
ও বধ করিবার কেশের কথাট1 বেশ করিব বুঝিয়া,সকল একার মাংসভক্ষণ 

হইতে নিবৃত্ত হইতে হর । 

অতএব মীমাংস] হইল যে,--- 
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবুত্তিস্ত মহাকলা ॥ ॥ 

জীবগণের মাংসাহারাদি প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতেই মহা ফল। এইটি হইল 

ধর্মের কথা । বিজ্ঞান আজি বলিতেছে, গ্লটেন-প্রধান খাদ্য ভাল, কালি 

বলিতেছে, ট্টার্চ-প্রধান খাদ্য ভাল; বিজ্ঞান বা ইতিহাছের ভিত্তির উপর 
যে দক ধর্ম মত প্রচলিত আছে,তাহার এটিতে বলিতেছে শুক্র মাংস নিষিদ্ধ, 
ওটিতে বলিতেছে, কুক্কুট মাংস অতক্ষ্য; কিন্ত ধন্মের বে কথা, 'নিবৃত্িস্ত 
মহাফলা, দে কথা সকল স্থানেই সমান ভাবে আছে । অর্থাৎ ধর্ষের টান, 
একটানা, একই দিকে চপিয়াছে; পদার্থ বিজ্ঞানে জোয়ার ভাটা আছে। 

আার একটি উদাহরণ দিব; 
একজন লোক নদীতে পড়ির়াছেঃ হু হাবুডূবু খাইতেছে। তুমি একজন পণ্ডিত | 

লোক নিকটে তীরে, ঈাড়াইয়। আহ; কথাটা মনে উঠিল, উহাকে “উদ্ধারের 
চেষ্টা করিবে কি না? বিজ্ঞান কি পরামর্শ দেণ, দেখ__বিজ্ঞান প্রথমেই 
বলিলেন, অগ্রে দেখ, উহ্ঠিক উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা কতট! আছে ঢ 
লোতের বেগের সহিত তোমার শরীরের বলের তুলনা কর; তুমি খলিলে তা: তব; 
এখন হয়ে উঠে না। বিজ্ঞান বলিতেছে, “তাহার পর দেখ, উহাকে উদ্ধার 

| করিতে গেলে, যে অতিরিক্ত বলের প্রয়োজন, তোমার দেহের বল হইতে: 
নদীর আোতের বেগ বাদ দিয়া, ততটণ বল তোমারঞআছে বিনা ভাহার 

এ 

্ 



হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না ? ৬৯৩ 

গর, দেখ, উহাকে রক্ষা করিতে গিয়া তোমার গ্রাণ হারাইবার, সস্ভা- 

বন কতটুকু আাছে । যদি সিকি সম্ভাবনাও থাকে, তাহা হইলে, 

তোমাকে আমি এ কার্ষ্যের জন্য অগ্রসর হইতে*বলি না, কেন না তুমি 

এ আসন্নমৃত্যু লোক অপেক্ষা চৌগুণের অধিক কৃতী। বিজ্ঞানের পরামর্শ 

মত কাজ করা .তোদার পক্ষে অসাধ্য হইল; এরূপে সম্ভাবনা অসন্তাবনার 

ঠিক ফাজিল করিতে তুমি পারিলে না; তখন ধর্মের দিকে তুমি তাকাইলে, 
ধর্ম বলিলেন, “কিসের গণনার সময় নষ্ট করিতেছ? তুমি সাহায্য করিলে, 

যখন লোকটা রক্ষা পাইতে পারে; তখন ভুমি আর নিশ্চেষ্টভাবে দড়াইয়। 

কেন ?” কথাটি! তোমার প্রাণের ভিতরে টৎ করিয়া বাছিল; ঘণ্টা শুনিলে 
যেমন দৌড়িয়! গাঁড়িতে উঠিবার জন্য আপনা আপনিই ক্রঙপদেচিলিতে,হ়, 
তেমনই ভাবে তুমি সেই প্রাণের ভিতরের আওয়াজে নদীতে ঝধপ দিয়া 
পড়িলে ; হঠাৎ তোমার চতুণ্ড৭ বল হইল; লোকটি উদ্ধার করিলে । 

ইহাতে এই বুঝা যাঁয়, খে বিজ্ঞানের পরামর্শীন্ুসারে কাধ্য কর! সি 

সময় অসম্ভব; ধর্মের কথা সহজ, অথচ পরিস্ষীর; তবে যাঁজন। করা তত 
সহজ*নহে | 1080008] নহে 1 1১9৫0981 নহে, স্থতরাং ধর্ম পালনীয়ও নহে, 

এমনই একটা কথা আঙগি কালি শুন! যাইতেছে । 

কথাট1 ভাঠয়াছে অনেক দিন,কিন্ত আর বৎসর রাজমুখে নিঃস্যতি 

ধু. 

'গাইরা বড়ই কলঙ্ক বহন করিয়াছে । সকল বিষয়েই লোকের এখন 
প্রাক্টিকাল হইবার বড় ঝৌক। প্রাক্টিকাল হইবার না হৌক, প্রাক্টিকাল 
কথাট1 লইয়। গণ্ডগোল করিবার বড়ই প্রবৃত্তি । যাহাতে, টাকার বন ঝনানি, 
বা পদাঘাতের কনকনানি নাই, তাহাই প্রাক্টিকাল নহে । সুতরাং চাক্রি 
জিনিষটাই বিষম প্রাক্টিকাল। এভাব অনেক দিন উঠিয়াছে, অনেক দিন, 
চলিতেছে ; কিন্তু এখন রাজমুখে বিবূত হইয়াছে, ৫য ধর যদি প্রাকৃটিকাল 
না হর, তবে.তাহ! ধর্মইনছে। প্রাকৃটিকাল বাদীরা বলেন, * যে সকল মত 
প্রাকটিকাল নে, তাহা যে গভীর ভাবে প্রচানিত (হইরাছে, তাহা বলা যাইতে | 
পপর পক 

পা কাপ পপ বি সিসি 
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7৬৯৪ ূ নবজীবন। 

পারে'না। সেই সকল ধর্মমত যদি কার্ধ্যে পরিণত করিতে যাই, তবে জাতে 
অনর্থ পাত হইতে পারে । একটি উদাহরণ দেওয়। যাইতেছে, আমাদের 
সকলেরই মত যে আমাদের প্রতিবেশীগণকে আমাদের আপনার'মত ভাল 
বাসা উচিত, কিন্তু কখন যে আমর! সেরূপ করিব, সে আশঙ্কা আমাদের 

,নাহী। মা 
ইহার মন্্রীর্থ এই যে, যাহ] সহজে যাঁজনা হয় না, তাহা ধর্মই 

নহে । এমন ঘোরতর সমতানি মত, ধর্মের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা আর 

হয় না। | ] 

মানব চরিত্র সংগঠনের ও সঞ্চালনের আদর্শ ব্যবস্থার নাম ধর্ম। আদর্শ 
বলিয়াই ধর্মের সম্পূর্ণ যাজন1 অসম্ভব; এবং সম্পূর্ণ বাজনা অসম্ভব বলিয়াই 
উহ! আদর্শ । 

কোন আদর্শেরই পূর্ণভোগ হয় না; সম্পূর্ণ আগ্্তি হয় না; ধর্ম কখন 
| হস্তামলক হন না। কোণিক বক্ররেখ। হাইপর*্বোলার মধ্যস্থিত বজ্রেখা- 
ঘয়ের মত, সাধু চরিত্র চিরদিনই ধণ্মের নিকটবর্তী হতে থাকে, ক্রমে অধিক 
হইতে অধিকতর নিকটবর্তী হয়, কিন্ত কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ 

্ধ ্ঃ মরীচিকার মত মিথ্যা মোহজ পদার্থ নহে? ধন্ম, মরীচিকার মনত 
ধেশিয়া বেয়া, ঘোলা! ঘোলা ভিনিশ নহে) ধর্ম মরীচিকার মত পিছাইয়া 
যায় না; ধর্ম মরীচিকার মৃত বৃথ! আশার আশ্বাসিত করিয়া! হঠাৎ নিরাশার 
কঠোরতার আচ্ছন্ন করে না | ধশ্দন সত্য পদার্থ; নিন্য পদার্থ; উজ্জ্রল, শান্ত, 

ধীর, শ্ছির) আভা-ময়। ধর্মের দিকে যত অগ্রসর হইবে, ততই তুমি আশ্বস্ত 

হুইবে, শীতল হইবে; যে ধন্মেক দিকে কিঞ্চিৎ দাজ্জও অগ্রসর হইয়াছে, 

তাহাকে কখনই ধন্ম আর নিরাঁশে নিপভিত করেন না; অথচ চিরজীধল, 
জন্মে জপ্মে সাধুব্যক্তি ক্রমেই ধর্খের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, কখনই 
স্পর্শ করিতে পারেন না। সামীপ্য ক্রমেই গাঢ়তর হয়, অগ্রচ সায় 

অনন্তকাল সাধ্য । 2 ঃ ৰ 

লক্ষ্য স্থির, সম্মুখে উজ্জল আঁভায় বিরাজমান, পান্ব টি অগ্রসর, হই 
তেছেন, ক্রমেই নিকটবন্তাঁ হইতেছেন, অথচ কখনই ধরিতৈ পারেন না? 
এই বিচিত্র জীবন্ত রহস্যেই ধর্মের সৌন্দর্য্য, ধর্টের গৌরব, ধরে আদর্শভাব 
ও ধর্মের উপকারিতা | যে, ধর্মের এই গুঁ় রহস্য বুঝে লাই, সেই'ধর্মীকে 
018 961৩9] বা ুর্ণায্ত করিতে চান্প। 0:১90০৪] ধণ্ম “আর. অস্বভিস্ব সমান 



হিন্দু রিধবাঁর আবার বিবাহ হওয়! উচিত কি না? ৬৯৫ 

কথা? যাহ অদ্য 21007905991 আঁছে কালে তাহাকে 1018061091 করিবার 

চেষ্টার নাম বৈজ্ঞানিক চেষ্টা। আর যাহা! আজি ৪0:901091, কল্য 

01008061091) চিরদিনই 01১78901091 থাকিবে, একপ জানিয়। শুনিয়াযাহার/ 

আমর! 17৫0%06 করিতে যাঁই তাহাই ধর্ম । | 

এই দেবকন্যা বিছ্যুৎকে স্বাদ বাঁহিক1 করিব, এই বজুধর বা্পরাশিকে 

শকটচালক করিব,এই প্রশস্ত পর্বত উড়াইয়! দিব, এই বিষম সমুদ্র শু 

করিব, এই মহামরু শাহারার সাগর তরঙ্গ খেলাইব, এ সকলই বৈজ্ঞানিকের 

আশ1, আকাজ্ষ। ও কীর্তি। | 

আর, যে আপনাকে ভুলিলে আমাদের অস্তিত্ব থাকে না, যে আপনাকে 

ভূল! অসম্ভব, ঘোরতর 01119106087, সেই আপনাকে ভূলিবাঁর চেষ্টা করিব; 

। আপনাকে ভূলিয়। পরের সেবা করিব ) আপনারই অন্নসংস্থান করিয়! উঠিতে 

পারি না, অথচ পরকে দুমুট] দিতেই হইবে; নিজে রোগ শোকের জালায় 

অস্থির, তবু গরকে সান্তনা দিব; অনেক সময় হরূত সত্য বলিতে গেলে 

প্রিয় হয় না, প্রিয় বলিতে গেলে সত্য থাকে না, ইহা জানিয়ও তবু কেবল 

সত্য কথা ও প্রিয় কথা বলিবার চেষ্টা করিব; যিনি অসীম, অনস্ত,: 

কল্পনার অতীত, তাহার ধ্যান ধারণা, উপাসনা, আরাধন] সকলই অসম্ভব? 

তথাপি তাহার উপাসনা! আরাধন! সকল সময়েই করিব, _ধার্থ্িকের, আশা 

এইরূপ, আকাজ্কা এইরূপ, বীন্তি এইরূপ আপাতত অসম্ভবকে কালে সন্তব' 
করার নাম বিজ্ঞান; আর নিতা,অসস্তবের যাজনা করার নাম ধর্ম । সুতরাং 

17909৩%] ধর্মের মত বৈজ্ঞানিক ধন্্ম কথাটা নিতাস্ত হাস্যকর শবসংযোগ। 
ধর্মের এই রহস্য ভাব আমাদের সব্বদাই ম্মরণ রাখা কর্তব্য । কোন: 

'দনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ যাজন] হয় না বলিরা, সেই অনুষ্ঠানের পরীবর্তন করিতে 

হইবে, এমন কোন কথা নাই; যদি অনুষ্ঠান ভাপ হয়, তবে কিসে তাহার 

স্ুচারু ফজনা। হইতে পারে, তাহাই দেখা আমাদের কর্তব্য। হিন্দু. 
ব্ধিবার পুনর্বিবাহ্ হওয়া উচিত কি না? এইনগ্রশ্ন আর এক ভাবে বলিলে, ৷ 
এই বলিতে হয় যে, বিধবার ব্রন্ধচর্ধ্য পালনীয় কিনা? বিধবার তরন্ধচরধ্য 

যদি সদনুষ্ঠা হয়, তবে পালনীয় বটে). কঠোর হইলেও, পালনীয়। রি . 

সম্পূর্ণ যাজন, অসস্তব হইলেও ১ 91009062]. হইলেও, অবশ্য পালনীয় ।, রা 

তবে হিন্দু বিধবার পক্ষে ব্রহ্গচর্ধয সঙ্গত কি অপঙ্ত। ইস বার জন্য হি ১ ্ 

বিবাহ বলিলে-কি বুঝেন, তাহা অগ্রে বুঝা চাই। চি 
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সবল অন্ুষ্ঠানই যেমন দুইদিক্ দিয়া ছুই ভাবে দেখা যায়, হিন্দুর বিবাহও 

সেরূপ ছুই দ্িকাদিয়াঁ ছুই ভাবে দেখা যায়। 'এক ভাঁবে বলা যাইতে পারে, 

য্নেউক্র্িয়চরিতার্থ করাই ধিবাঁহের উদ্দেশ্য। জড়দিক্ দেখিলে উদ্দেশ্য ধীরপই, 

বটে। কিজ্ত বিবাহের উদ্দেশ্য যদি প্ররপই হইল, তবে আর অত বাঁধ! ছাদ! 

কেন? উপবিবাহইত যথেষ্ট । ইহার উত্তর স্বরূপে বল1 হুইয়াছে, যে, 

পুত্রের জন্য বিবাহ করা আবশ্যক । ভাঁল, পুত্রেরই বা প্রয়োজন কি? 

পিগু প্রাপ্তির জন্য পুত্রের প্রয়োজন । পি আক্মতোষণের উপকরণ, উহাতে 

আর “কেন” এই শব্দটা উঠিবে না। আস্মপোরণ, আত্মতৃপ্ডি, স্বার্থ রক্ষা, 
এই সকলের একটি নাহয় আরটিই, এরূপ যুক্তি চরমপদ | 

অপত্যোত্পাঁদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজন এসিদ্ধাস্ত-_বিবাঁহের অতি 

নিক্ুষ্ট ভাগ, অতি সামান্য ভাগ, দেখিযঘ্রাই হুঈয়াছে | হিন্দুহিবাহের অতি 
উচ্চতর, অতি প্রশস্ততর, অতি পবিত্র, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে; 

সকল ব্যাপারেই হিন্দুর কাখ্যান্সিক দিকে দুষ্টি প্রণরা। হিন্টুর বিবাহ 
ব্যাপারেও আব্যান্মিক ভাবটা উজ্জ্লরূপে প্রতিভাত । 

বিশাল হইতে বিশাল তরে, বিশালতর হইতে বশাঁলতমে পরিণতি, অথচ 

বিলয়ঃ উহাই জ্গতের ক্রন, ইহাই জগতের নিম, ইহ্তেই জগতের 

সৌন্দর্য্য । এই ক্ষুদ্র মানব্গীবনের বিশাল হইতে বি শালতমে পর্ধিণতিঈ, 
ই1র পরমার্থ। হিন্দুশাস্ত্ান্ুলারে তাহার সুন্দর ক্রম আছে, সুচারপদ্ধতি 

আছে। প্রথমে আপনার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, তাহার পর পারি- 

বারিক বা! সাংসারিক উন্নতি; তাহার পর পামাফছিক উন্নতি; সবশেষ 

এশ্বরিক উন্নতি । জীবনের এই চারিটি ক্রমহইভেই চারিটি আশ্রম । 

দ্বিতীর আশ্রমের, অর্থাৎ গ্রহীর পারিবারিক জীবনের মূল গ্রন্থ গৃহিণী । 

গৃহিণী লঈয়াই গৃহ । গ্রহিথীনা হইলে গাহস্থ্য হয় না; গার্ন্ত আশ্রমের 
পরে না হইলে, লক্গ্যাস ধর্ম ভয় নাঁ। সন্নাসরূপ বিশালতর সামাজিকতা 
হইতে বিশালতম বিশ্বযোগ ব্ সমাধি ।'কাজেই পঞ্ডিতে বলিক্পাছেন, “হিন্দু, 

বিরাহের উদ্দেশ্য মুক্তি 1” বিবাহ মোক্ষলাভের স্প্রশস্ত এবং সর্কোৎকষ্ট 

প্রণালী ।” বিবাহ গহস্কাশ্রমেব অবলম্বন । “অসম্পূর্ণ পুরুষ, ্্রীর সহিত : 
মিশিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ বাক্তি” হুন। হিন্দুবিবাহে পতি পদ্ষীর বেরূপ 
একত্ব হয় “এরূপ মিশ্রণ, এরূপ একীকরণ পু খিবীতে আর কোন. জাতি: 

কঙ্গনা কুরে নাই।” “সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, খন আমরা: 



হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়! উচিত কি না? ৬৯৭ 
ছুটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি, সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয তখন | 

কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই ।” "জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, 
বায়ু যেমন বায়ুতে ঘিশিরা বার. অগিশিখা যেমন অগ্নি শিখাতে মিশিয় যায়, 
তখন পুঞ্ষ তেমনই: জ্ীতে, এবং স্সী তেদনই পুক্ষে মিশিরা গিয়াছে ।” “য় 
নিজদেহ যে ছুট খণ্ডে বিক্ত করিয়া পুকষ নির্মাণ উদ সেই ছুই 
খণ্ড মিলিয়া এবং মিশিরা মাবার দেই এক শ্বয়স্তু প্রস্তত হইয়া পড়িগাছে।” 
দন্ত্রী এব পুরুষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ মন্তষ্যত্ব স্টাধক 1” ডে বিবাহের উদ্দেশ্য 
এই মিশ্রণ এবং একীকরুণ 1” ৃ 

একটি পুরুষের সহিত একটি ক্লীর এক্ীক«ণের নাস বিবাহ বটে; কিন্তু সেই 
পুরুষ আকাশ বিক্ষিপ্ত প্রান্তঃস্থিত পেন ব্যক্তি নেন; তিনি একটি বিশেষ 
গোদত্রর, বিশেষ প্রবরের, বিশেষ কুলের অন্তর্গত ,এবং .অঙ্গীভূত ব্যক্তি । 

্ীকে পুরুষের অদ্ধান্থ হইতে হইলে অগ্রে তাহার গোত্রাস্তর আবশ্যক)1 
হন্দুর বিবাত বিলাতের মত রবূপজ, গণজ মোহে মিলন নহে; নেড়া নেড়ির: 

কাণ৪ নহে । একটি পরিবারে দশটি স্বাপুকষ আছেন, আর একটি আসিয়া: 
তাহাতে মিশিরা যাইবে, তবে তাহার বিবাহ হইবে। সেই বিবাহের পর 

হইতে সেই পরিবার মধ্যে আ একটি অম্পুণ্ণ পুরুষ হুল, , একথা ঠিক, 
কিনব একে আর একে নিলনে যে এরপা5ইল, তাহা নহে, দশে মার একে মিলন 

হইয়া, তবে সেই সম্পর্ণতা সম্পাদন হইল । অতএব, কেবল একে আর একে 
মিলনের নাম বিবাহ নহে, আধ খানকে পুরা একথানি করিবার জন্য একটি 
পরিবার মধ্যে একটি নারীর আগ্মম, মিলন, ও মৃশ্রণই বিবাহ । বিধাহ-_কুল- 

লক্ষ্মীর কুলে প্রতিষ্টা । ভবিষাদ্ গুহিণীর গে অবিষ্ঠান। বৈদেশিক বিবাহের 
পরই বুৰক, থবতী মধুমাস কুগন্রপ্, গোত্র, সমাজভষ্ট হইয়া বাস করেন ? 
আমাদের দিরাগমনের নবোড়া সমস্ত পরিবারের সাঁথ্বাজ্ঞী- সেবিকারূপে অর্থহত্ত 

গগনে খ্টহিত হই কুটনা কাটতে বসিজেন । হিন্দু নি একটি কুল- করম ।. 

আত্মকতি নভে । ডগ 

অতএব বুঝিতে গেলে বগিতে হয়, একটি পরবারের সহি একটি হিন্দু 

কুমারী, বিবাহ হয়; কেবল একটি পুরুষের সহিত লহে । আমাদের লৌকিক | 

কথায় ও ব্যবহ্থারে ও 'ামরা সেই কপ বুঝিয়া আনিতেছি তার না 

বিবাহ দিলেন মহাশয় ?” “উত্তর, শ্রীপুরের চৌধুরীদের বাড়ী।৮. বা 
বটে, ভাত কাপড়ের ব হবে? না 1 হাহা গরের সন পাট বে বে 

শী ২৯, 



৬৯৮1. নবজাবন। 

'কাধেতজে লেখ] পড়া করিতেছে ।” তবেই মুখ্য কথাটা হ'ল, ষে: কুল কেমন? 
কেনন! হিন্দু: বুঝেন, -ব্বাহ কুলের সহিত, বিশেষ পুরুষ রেবল পাত্র মাত্।। 

বিবাহের ন্ত্রেবর কারদ্বার-বলিতে থাকেন, : ১ 

ও*বা দৌঃ, গ্রবা পৃথিবী 
ফ্রবং বিশ্বমিদৎ জগত, 

ফরবাসঃ পর্বতাইমে, 

ফ্রবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ষ ৷ 
আকাশ করব, পৃথিবী পরব, এই বিশ্বত্রক্মাও সকলই প্রুব, প্রত সকল 

ঞব, এই স্ত্রীও পাতি কুলে ফ্ব। 

কন্যা বলেন১-- 

ক্ুবমাস ফ্রবাহুৎ | 

পতি কুলে ভূয়াসম্। 

হে ফ্রুথ নক্ষত্র; ; তুমি ষেনন্ন অচল, আমি যেন তেমনি পতি কুলে অচল হহী। 
বর.কন্যাকে বলিতেছেন ;-_ ১ | | 

ও" সম্রাজভী শ্বগুরে ভব, 

সমাজ শ্বশ্রাং ভব, 

ননন্দরিচ সম্রাজ্ঞী ভব, 

সম্রার্জী অধিদেরষু। 

স্বগুরে সম্রা্ী হও শ্বশ্রজনে সত্রাজ্জী হও, ননন্দায় সম্রাজ্ঞী হও, দেবর 

সবলে: সম্রাজ্ঞা হও । 
.. কতএব' স্ীকে কেবল 11১9 77079:955 01.17ঠ 199, হইলে দি না) 

117৩1915 1970170759501 &, ৮1301915001) হওয়া চাই। 'যতগুলি লো'ক লহয়া 

পরিবার, গত্থীর তত গুর্ণি স্ন্ধ বা ত গুলি লোকের সহিত নব” “হিন্দু 
পত্বীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চিরকালের জন্য অচল ভাবে,” ফ্ব নক্ষ- 

ব্রের মত, স্থির রাখিতে “আনন্ধ রাখিতে যত্ববান।*” হিন্দুর বিবাহে ছুটিতারা 

দেখিতে হব--একটি অরুন্ধতি, আর একটি গ্রবতার! | অকুদ্ধতিকে াক্ষি 

কণিয়া, আদর্শ করিয়া) কন্যা বলেনঃ “হে অকুন্ধতি আনি ঘেন তোমার মত 

:* বিবাহ সম্বন্ধে সমস্ত উদ্ধত বাক্যই ধাবু চন্দ্রনাথ বন্ধু কর্তৃক সাবিত্রী 

| [শাইত্রেরির পূর্ব এক বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত, “হিন্দু, বিবাঞ্ের উদ্দেশ্য. 

| বঙ্গ” নামক প্ররন্ধ হইতে গৃহীত |. , বঙ্গদশনের সপ্তম খের লয় ভাগে; 



হিন্দু বিধবার আবার বিবাঁহ হওয়া উচিত কি না? ৬৯৯. 

পতিতে আবদ্ধ থাকি। (অকুদ্ধতি বশিষ্ঠের জারা, তিনি আঁকাশেও বশিষ্টের সহ" 

চরী) টি ইহুকালে পরকালে যেমন সমান আবদ্ধ থাকি। আর গ্রুবকে, সাক্ষি 

করিয়া বেন, আমি যেন তোমার মত পতি কুলে চি্্থির গাকি। 

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা বিধবা! বিবাহ সম্বন্ধে একটি ও কথা কহি নাই, 

এখন একবার আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাস! করি, হিন্দু 

বিধবার পুনর্বিবাহ কথাটা যেন কেমন কেমন লাগে না? ধর্মের দ্রিক্ দিয়া 
দেখিলে, হিন্দ নারীর বিবাহ যেরূপ পদার্থ, তাঁগাতে ফাহার পুনর্বিবাহের 
কথ! উঠিতেই পারে না । ৯ 

হিন্দু রমণী একবার যে কুলে গৃহীতা, নীতা, ও পরিণীতা হইয়াছে, সে 

কোন প্রকারেই আর সে কুল ত্যাগ করিতে পারে না। কুল*ত্যাণিনী, কুলট' 
ব্যভিচাঁরিণী, আমাদের হিন্দুদের অভিপানে একই পর্ষ্যায় ভূক্ত । এই পরি- 
ত্রাম্যমান জগতের মধ্যে এক মাত্র অচল, অটল পদার্থ*্কব নক্ষত্রকে সাক্ষি 

করিয়। হিন্দু নূরী বলিয়াছেন, 
ফ্বমসি গ্রবাহং। 

পতি কুলে তুয়াসম্। 
আমি যেন পতি কুলে অচলা হই) তবেআজি কোন প্রাণে সেই পতি-কুল 
ত্যাগ করিবেন ? তবে যেবর্মের দিকে তাকাইবে না, তাহার কথ। হ্বতন্ত্র। 

তাহার পর আবার দেখ, বিবাহ ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগ্গের 

অনুষ্ঠান । হৃদদ্নে. হৃদয়ে মিল, প্রাণে প্রাণে মিল, আত্মায় আত্মীয় মিল। 

হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস মানবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে তাহার আত্মার ধ্বংশ হন ; 

না, পরকালে বিশ্বাস হিন্দুর জাতি-ধন্ম। এখন বল্্ন দেখি, হিন্দু নারী 

স্বামীর পরলোক প্রাপ্তিতে কি বলিয়া পুণর্বার খিবাহ করিতে যাইবে ? 
তাহা যদি সঙ্গত হয়, তবে স্বামী বিদেশে থাকিলে তো, তাহার পুন-. 
বার বিধাহের,দাবি চলিবে । পবিত্র সাবিত্রী নামে' উৎস্গাকত এই লাই-. 
ব্রেরীর অধিবেশন অবসরে, এসকল কথা মুখে আনিতেও কুষ্ঠা হয়। সাবিত্রী. 

চতুর্দশীর ব্রত কথার শিক্ষ! আমরা ভুলিতেছি; "পানের উপদেশ, যে ফিনি 
পিপি ইজ 

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়) যাহারা আমাদের এই প্রবন্ধের এতদুর শধ্যত্ত 
কঃ শ্বীকার' করিয়া পাঠ, করিষ্বাছেন, তাহাদিগকে আমরা সেই প্রথা এই! 
সঙ্গে একবার পাঠ করিতে একান্ত অন্থরোধ করি।  হিহ্ছু বিবাহের ও ওরূপ - 
পরিষ্কার ব্যাখ্যা জার কোথাও নাই: |. 
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সতী, তিনি স্বয়ং যম রাজকেও ভয় করেন না, কৃতান্ত তাঁভাকে পতি ধইতে 

বিচ্ছিন্ন করিতে পারেনা ! একথা আমরা বিশ্বীস করি, স তী কখন বিধবা;হুন 

না; স্বামী দেশেই থাকুণ, আর বিদেশেই? গাঁকুন, ইহ লোকেই' থাকুন, 

রি পরলোক গতই হউন, ছুই দিনের, দশদিনের, খুগের, মভাযুগের বিচ্ছেদ 
হইলেও, তিনি স্বামীর ; স্বামী 'তাভার ; তবে অতী হার বিদুবা হইলেন 

কৈ? সাবিত্রী চতুদ্রশীর বত কার এই গ্রভীর উপদেশ । যেনারী 

এই মহৎ উপদেশ হৃদরজ্গন করিতে পারেন, উাভীকে কখনই, বৈধব্য যন্ত্রণা 

ভোগ করিতে হয় না। চমত্+ার উপদেশ ! চমতকার ধন্ম ! 

দেখ] যাইতে, যে ছু উ হাগাকে সঙ্গি রাখি] কিচ্ছু নারী বিবাহিতা 

হইঝাছি:. ৭, হারা ছুই নেই তাহার পুনখি ণছর একাস্ত বিরোধী; 

অব্রন্ধতি বলেত) ভুদি বে আমীর মহ ইহকাদে পরকাণে সামী সঙ্ঃরী 

থাকিবে ব য়া, লে, তোমার সে কথা গাকে তিক 2 রব বলেন, তুমি বে 

আমার মত স্বানীকুলে এ১প শ্ঞটল থালিবে বপশিক্ধাচিলে, তোমার দে 

কথাটাই বা থাকে কৈ % ধবেত হিন্দ বিধবার পার নিবাহ করা জ্র না? 

যদি নাঠ হয়, তবে পঞ্চমবষায় বানকের পথ্যন্ত কণ্ঠস্থ 'নগ্চেরতে' শ্লোকের কি 
দশ] হইবে ? ছাদশ প্রধার পুত্রের নগ্যে পৌনভবও একপ্রকার বৈধ পুত্র, সে 

ব্যবস্থার কি'হইখে ? রশ 

আমার শুদীর্ঘ ব্যাপার প্রথমাংখ বদ আমি বিশদ করিতে পারা থাকি, 

তাহা হস্কপে, আপনা; রর এধশ্যই কুঝিছা থাকিবেন, যে মামি এই তকের 

মীমাংসা জন্যই, নাংসাহার সম্বন্ধ মুর সত সক্কনন করিয়াি । | 

মাংস সম্বন্ধে হরিণটি, ছাগলটি,-কোন কোন স্তলে াইতে পার 

বটে, কিত্ব ৃ 

| প্রনু'ত্তরেঝ ভূভানাং নিরৃত্তিন্ত, মহাফলা। 

এই প্রবৃত্তির নিবৃদ্ভি করিত পারেলেই ধন্ম। এস্জলেও ঠিক তাই, নষ্ট? 

পারবে, €প্রপ্রজিতে? পারিবে, ঈত্যাদি, কিদ্ব-- 4 

প্রবুতিরেষ! নারীগাথ নিবৃতিস্ত মহাফল। । টি 

আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, যে দেল, নারদ, পরাঁশর, মহ-ধ্থ 

শান্ত প্রয়োজক সকপেরই এই দত, সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের এই মত।; নষ্ট. 

মৃতের পরের শ্লোক্টি পড়িনেই তাহা বুঝ! যা। মন্ধু যেমন পৌনর9ভবকে | 

: পুত্র মুধ্যে ধরিগাছেন,; ৮5মনউ: কানীন ও গুড়োৎপন্নকেও' পুত্র বণিয়াছেন।,. 



ূ হিন্দু.বিধবাঁর আবার বিাহ ভুয়া উচিত হিসাহ 
যদ্ছি পৌনর্ভবের পুত্রত্ব দেখাইস্ব! বিধবা বিশাহ ধর্ম সঙ্গত বলিতে পারা যাক, 

তাহা হইতে কানীন ও গৃঢ়োৎপন্ন পুত্রের দোভাই। দিয়া, পিনালকোঁডের 

ধারাবিষশাষের ধর্মত জাফাই বরা চলে। লা, শাস্ত্রের ওকপ ব্যাখ্যা 

সঙ্গত নহে। | | | | 

আদর্শ সমাজের রবীন নীতি লহয়। শাক্স নহে । পর্ম্ের আদর্শ ব্যস্ত 

বলিয়া | দিয়া, সমাজের সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সংস্করণ,-_শান্্ের উদ্দেশ্য | ষৈ 

দেশে ধন্য বিস্ধ্যাচল-বাস ভইন্তে, লেদ নিল ব্রাঙ্গণ--চির দিনই, আছেন, 

সে দেশে অপ প্রকার-বিবান, দ্াদশ প্রকান্ণ পুত্র, শতকর্খে শত বিপ ব্যবস্থা 

থাকিবেই গাকিবে ; অন্তত থাকাই স্বাভাবিক) দাংসাহার প্রসিদ্ধ, আবার 

২০ প৯পিস লিপ 

নিষি্ধ ; বঞ্ডে পণুবধ শ্রেয়, আবার অ্তংসা পরমধর্মী; বিদনা বিবাহের 
নিষের, আবার শিধি )--এ সক্কলই থাকিবে; তাই ধলির1 তাহার সকল কাই! 

কি ধর্ম সঙ্গত? কখনই কোন শাস্ধকার, তাহা, বলেন না। তাহারা, সি 

সকলেই সকল কার্যে মুখ্য গোণ ভেদ করিয়াছেল ; যেটা ছয়] উচিত, 

কিন্ত পুরাপুরি হয় লা, সেইটিউ মুখ্য । আসর পূর্বে কলিয়াছচি যে, ভাঁতাই 

ধন্ম। শ্তরাৎ শাস্ত্ের মখ্য বিধি গুলিই ধর্ম । তবে আবার গৌণ ব্যবস্থা 

গুলি লইয়া] আানার পন্মাপন্মের বিচারে গনুন্ত হইলে কেন? কোনটি উচিত, 

কোনটি অনি, ধর্মের নিকষেই তাহা স্থির হর ; মুখ্য ব্যরস্থা দেখিয়াই 
ধন্ম বুঝিতে হয়; 'নঙ্টেমুতে ইত্যাদি গৌণ 'ব্যবস্তা লইয়া উচিত অন্চিত 

মীমাংসা করণ যাইতে পারে নখ । 

নহাজা রাভ! গামমোহন রায় ষে প্রণালী অবলম্বন করিরা সহমরণ 

বিষয়ে শাক বিচার করিঘ্বাছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে, হিন্দু শাস্ত্রের 

মর্থাথু গ্রহণের কতকটা সঙ্কেত পাই । 

বিধবার ত্রন্ষর্যের বিধিও শান্জে আছে, বিধবার. সহমরণ্রে বিধিও 

শাস্সে আজে ) মহাকআসা রামশোহল পায় বলেন, যে ছুইরূপ বিধি থা? কলেও 

তেল ব্রহ্মধ্য* বিধবার অবলগ্কণ শী | এই কথা লইঈরা সে সময়ে ঘোর হর 

বিচার বিতর্ক ৮5৬ হাত! কিরূপ নর অবলগ্ধন করালেন, 

দেখুন ;১--* 

কোন কোন শাস্ত্রে আছে বটে, ' ষে স্ীলোক সহমরণ ও ৪ অনুমরণ। করে, 

তাহার বত কাল ব্যাপিরা হ্র্গ ভোগ হয়” 'পকিস্ত বিধবা ধন্মে মন প্রভৃতি যাহা, 

কহিয়াছেন, তাহাতে অনুধাবন কর)” “আহারাদি বিষয়ে নিয়ম যুক্ত ভইরা, 



৭০২ নবক্তীবন | 

: সাঁধৰী স্ত্রী কেবল ধর্ম আকাঙ্জা করিয়া তরদ্চর্ষ্যের অনুষ্ঠান পুর্ব্বক থাকিবেন।” 
কিন্ত সহর্সরণ সকাম কার্য, ব্রহ্মচর্ধ্য নিফষাম ধর্ম । “ভগবান মনু সর্বাঁ- 
পেক্ষা বেদজ্ঞ হয়েন; তেঁহ,এ ছুঈ শ্রুতির অর্থকে বিশেষ জানিয়া সুকাম 

শ্রুতির দুর্বলত। স্বীকার পূর্বক, নিক্ষাম শ্রুতির অনুসারে, পতি মরিলে, স্ত্রীকে 

* ছব্রন্মচর্ষ্যে থাকিতে বিধি দিয়াছেন ।” যেহেতুক “এহিক কিম্বা! পারত্রিক ফল, 

কামনা পু্ধক কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কর্খাকে কাম্য কহা যায়, সে 
কাম্য কর্ম সর্ব! নিষিদ্দ।” আর প্রতিবাদীরা যে লিখিয়াছেন, “কাম্য 

কর্মের নিষেধ কোথা ও নাই,--এ অশস্ত্র ; যে হেতুক কাম্য কর্মের নিষেধক 
শ্রুতি ও স্মৃতি লিখিলে, স্বতন্ত্র বৃহৎ এক গ্রন্থ হয়।”* রাজ1 মহাশয় যদিও 

বৃহ প্রস্থ দেখেন নাই বটে,কিন্ত তিনি যাহা লিখিয়াছেন,তাহার পর্যালোচনা 

করিলেই বুঝ] যায়, যে নিষ্কাম আশ্রম ধর্মের যাজনা করাই হিন্দুশাজের 
উপদেশ; সকাম কর্মের নিষেধ শ্রুতি স্বৃতিতে,-উপনিষৎ, গীতায়-_সর্ধত্র 
সমান ভাবে আছে । | 

এখন মহাত্বার প্রদর্শিত যুক্তির অন্তসরণ করিয় হিন্দু বিধবার 

কোন পথ অবলম্বন কর] উচিত তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন ;-বিধক] 

[পুনর্বার বিবাহ করিতে পারেন, স্বামীসহযরণে তন্ুত্যাগ করিতে পারেন, 

আর ্রহ্মচর্ধ অবলম্বন করিয়খ জীবন অতিপাত করিতে পারেন মনে করুন 

৷ শাস্ত্রে তিন প্থাই দেখান আছে-_তিনাটিই কি উচিত? তাহা কখনই হনে 
পারে না। কোনটি ত্যজ্য, আর কোনটি অবলম্বনীয়, হিন্দ তাহা! অনায়া- 
সেই বুঝিতে পারেন । 

স্বামীর পরলোক গতির পর,যে রমণী বিবাহ করেন, তিনি আপনার জন্যই 
বিব্রত; তাও আবার কেবল নিকুষ্ট বৃ্তির চরিতার্থ করিবার জন্য উৎস্থৃক। 

স্থতরাং তাহার কার্য্য, কাম্য মধ্যে ঘোরতম কাম্য। নিকৃ্ সমাজ এরূপ 

প্রথ। তথনও ছিল; এখনও আছে | নাগকন্যা উল পী, রাক্ষস-জায়। মনো- 

, দরী, বা বানরপত্থী তারা, পুনর্ভ্ভ হরেন; শ্রেণীবিশেষ মধ্যে এরপ প্রথা" ছিলি 
বলিয়াই শাস্ত্রে এরূপ কাম্য রুর্র উল্লেখ আছে; কিন্তু কাম্য কম্মেরে 
নিষেধ, শাস্ত্রের প্রতি শাখায় প্রশাখায় দেখিতে পাওয়া যায়। সহমরগও ূ 

* শ্রীযুক্ত আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাীশ ও শ্রীধুক্ত রাজনারায়ণ বন্জু- কর্তৃক 
প্রকাশিত মহাত্মার গ্রস্থাবলি মধ্যে সহমরণ বিষয়ক “বক ও নিক. 

. সংবাদ” হইতে উদ্ধৃত-বাক্যগুলি সমস্তই গৃহীত । ১ 



হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়! উচিতকি না? ৭০৩ 

কাম্য কর্ম; তবে পাঁরজ্রিক সুখভোগের কথাটা, স্বামীর ব্রিকোটি কুল 
উদ্ধারের কথাটা, উহার সহিত জড়িত থান্বাপব, এরূপ  রহিক আত্ম- 

বিসর্জন, কাম্য কাধ্য মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিয়া! গণ্য হইত। কিন্তু 
তবুত কাম্য বটে, সরা, হিন্দু বিধবার পক্ষে এক মাত্র ব্রহ্মট্য্যই* 

অবলম্বনীয় । 

পতি বিয়োগের পর স্বামীকে স্মরণ করিয়া! ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক 

ধাহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাঁপন করেন, সকল সভ্য দেশেই 
এরূপ সাধবী নারী পুনর্ভূ অপেক্ষা সমধিক সন্মানিত এবং আমরণ 
ব্রন্ষচধ্য অবলম্বন করিষ্বা পরোপকারে জীবন যাপন করেন, এরূপ 

নরনারীর সম্প্রদায় প্রায় সকল সত্য দেশেই আছে, আর সভ্য জাতি 

সেব্য সকল ধর্মেই এরপ ত্রহ্মচর্যের আদর আছে। প্্রীষ্ট ধর্থের যুরোপে, মুসল- 

মান ধর্ম্মের আরব, পারস্য, তুরক্ষে; বৌদ্ধ ধর্মের চীন, জাপানে-_আছে। কিন্ত 
হিন্দু মধ্যে ব্রহ্মচরধ্য কেবল মাত্র ক্ষ্র সম্প্রদায়ের সেব্য নহে। প্রতি গৃহের 
তিত্ভিবূপে এবং ছাদরূপে ব্রহ্গচর্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা । এই অধঃপতনের 

পূর্বে, এমন দিন ছিল, যখন সাধারণত কৈশোরের ব্রহ্মচারী, যৌবনে গৃহী 
হইয়া আবার সন্নযাসীর ব্রহ্গচত্্য অবলম্বন করিতেন। যে জাতি সমগ্র 
মন্ুষ্য-জীবন) কেধল মাত্র একটি' অনুদযাপনীয় অনস্ত ব্রত বলিয়! এখনও 

মনে করে, সে জাতির পক্ষে একধপ হওয়া! কিছুই আশ্চর্য নহে । | 

হিন্দুর সতীত্ব ধর্মের পরিষফার আদর্শ বলে, হিন্দুর সমাজ সংগঠনের 
আধ্যাত্মিক প্রণালী প্রযুক্ত, হিন্দুর ব্রতবেদী গৃহের নিয়ম অনুসারে, হিন্দু 

বিধবা আমরণ ত্রঙ্গচারিণী । পতিভক্তি, পতি-প্রীতি, পরকালে স্থিরতর 

বিশ্বাস,সামাজিক -ব্যবস্থায় আস্তরিক শ্রদ্ধা, পারিবারিক নিষ্কাম ধণ্ধ, এই লকল 
পবিত্র ভাব সংমিশ্রিত হইয় হিন্দু-বিধবাকে আমরণ ব্রক্ষচারিণী করিয়া! রাখে। 

সাধারণত হিন্দু সমান্গ মধ্যে যিনি হিন্দু বিধবার উপর বলব্যবস্থিত না 
(90101090 100%1)000.) অত্যাচারের কথা! বংলন, তাহার সহৃদয়তার প্রশংস 

করিলে চলে, কিন্ত'তিনি হিন্দুনারীর চিত্তক্ষেত্রের স্বচ্ছ, নির্মল, পবিত্র' শা. 
শক্তি যেদম্যক, বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা বলিতে আমর! প্রস্বত নহি পা 

আধ্যাত্মিক আব্যধর্শের মহিম। বলে, সর্বজন পুজ্য মন্বাদি- মহর্ষিগণের 

ধর্ম অঙ্গত বাবার গুণে, বাঝীকি প্রভৃতি কবিগুরুগণের প্রতিভাময়ী 
সৌন্দধর্য হষ্টর' আকর্ষণে, মৃহা মহা! সুলি খনি প্রণীত পৌরাণিক উপাখ্যান 



৭০8 ননজাবন | 
ইঁ 

সকলের অপুর্ব উপদেশে, বহুফ্কানের পুরুষাস্থক্র দিক শিক্ষার, সনাগের 

: ক্দলত্ত দৃষ্টাস্তে, হিন্দু নার।র,পাতিপ্রত্য--ভাহার সহজ ধর্ম, স্বভাব ধর্ম, প্রা্ক- 
তিক ধর্ম হইয়াছে। | 

“ অথচ হিন্দনারীর পাতিব্রত্য, জগতের একাট দুল্লভি পদার্থ। ছাদন দড়ি, 

গোদ। নড়ীর মত এই পান্তিব্রত্যে “যখন যাঁর, তগন তার” ভাৰ আসতেই 

৷ পারে না। হিন্দুর আধ্যায়িকতার মগ মন্ব €সোহং।” হিন্দুনারীর সতীত্বের 
 মুলমন্্র সোহৎ |, হিন্দুর ধর্মের মূলমন্্ একম্বাহিতীয়ং, হিন্দুনারীর জতী- 

ত্বের মুল মন্ত্র সেই একমে শৃন্বিতীরং। হিন্দনারীর সতীত্বের এই একমেবা 

দ্বিতীয়ুৎ ভাব, বারা নষ্ট কারে উদ্যত, আপার খ. লি, তাহাদের হদঘ্বের থে 

কোন ভাগের প্রশংসা করিতে হয়, কর, কিন্তু তাহারা যে হিন্দু সাজের 
শার্জতত্বভ্র-- একথা মুমে আন ও না। 

হিন্দুনারী জানেন, কেদল 'একছ এবং আদ্দি হীয়খ ; ক্মাজেই িনি পতি- 

চারিণী হইলেই এক চারিনম; সেই পতি বধন ত্রন্ধে জান হইলেন, কাঞ্ই 
তিনি এ্গচারিণী । 

সেই মুক্তি কি ক্ষেযঙ্করী, কেমন শাক্তিনয়া? কেমন নিক্ষানে কাধ্যকরা। 

কেমন কোমুলে কঠোর; যেন ই*কালে পরকালের গার) সে সোন্দর্যে 

বিলাস নাই; সে কোনপতার আবেশ নাই; দে লপিত ভৈ“বে গিউ.কিরি 

| করতপ নাই; সে নেহাগে 'ঢলিরা পড়ি, ধর ধর” নাই সে মূত্তি আপনাতে 

নির্ভর কপিতে জানে, করিতে পারে; বিনা মূল্যে সংঘাতের সেবা করে 
ভাভার ফচ স্তোগের সহিত সেবার বিনিনয় নাই  উাহার ক্শ্মাই- প্রক্কৃত 

 নিধাম কক্স; তাহার দন প্রকৃত--হিল্ধ ; তাহার জীবন্__নঙব্রতঃ,তানিই 
বার্থ ব্রপ্রারিণী ; ব্রহ্গচারিণা ; তিনি নারী হইয়া দেখী,। 1... 

ছিন্দ সনাজে, সধবার সম্তান-পাপনী, গণেশ-জননী মুক্তি | সেই চোখে 

চোথে বজ্রহীন বিদ্যতের নদীর, স্থির চালনা, সে হৃদয় 'নঃস্যত গশরের দহিত, 

ম্লেহ সঞ্চার, গে সকলই ভাল”) সকলই স্নন্দর; কিন্ত তবু তাহার, অস্তর- 

তম স্তরে এতটুকু 'আপনি' আছে; জননী আপনাকে হুলিগাছেন রটে, কিন্ত 

কেবল আপনারই জন্য; আপনার সন্তানের অশ্য। যুরো পর কবি? এই, মুর্তি, 

ধ্যান করিয়াছেন ; 01141 ধন্মশান্ এই দেবানুঃ রি গ্রহণ করিরাছেন; পুজা 

করিধাছেল? অস্কে শিশু ঘিশ গোভিঙ্া মেরা মি ই গণেশ-জননী ।. কিন্ত 
' হি পিচের সংসার-পাপনা ধাহা মু, চিপ .যুরোপের কবিরা, 



হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া! উচিত কি না?. ৭৯৫ 
কুঝেন না, যুরোপের শাল্লজ্ঞেরা জানেন না। বিধবার মর্ধ্যাদা যুরোপ 
জানেন না। ননেরিতে ত্রহ্চর্ষ্যের অন্নুকরণ করিতে গিয়! ভ্রংশীকরণ করি- 

যাছে। সংসার-স্থিতা ব্রহ্মচারিণীর সংসার*নির্লিত্া মূর্তি, সংসার সেবিকার 
সংসার কর্তার মুক্তি, দাসীর দেবী মূর্তি-_এ বৈচিত্র, এ রহস্য, যুরোপ বুঝে না,, 
জানে না; যুরোপের সহিত্যে নাই, কবিত্বে নাই, ধর্মে নাই, সমাজে নাই ।, 
সেই রুক্ষ-কেশা, সামানা-বেশা )--দেব-সেবানুরত, ভোগ-রাগ- বিরতা,__ 
অতিথি-সৎকার-কারিণী, পরিবার প্রতিপালনী-_সেউ সেবার ক্র, সর্ব্-: 
জনের ধাত্রী_ত্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণীইত এই বঙ্গ সমাজ রক্ষা করিতে. | 
ছেন। তুমি, আমি-_আমরাত সকলেই--এক দিকে উদরের দায়ে যত! 
অন্য দিকে পৃষ্ঠের ঘাঁয়ে ত্রস্ত। গৃহিণী সন্তানগণের স্বষ্টি স্থিতি দায়ে বিত্রত। 1 
কেবল হিন্দুর বিধবাই হিন্দুর ধর্ম রক্ষা করিতেছে। হিন্দুয়ানি রক্ষা করিতেছে ):” 

নহিলে এত দিন, আমাদের নিত্যসেবা উঠিস্বা যাইত, ঠাকুর খবরে গা 
1001. হটত, তুলসী মঞ্চে ক্রোটন বসিত, শালগ্রামে বিলিয়ার্ড হইত ; গৃহে 

ব্রাঙ্গণ লন পরিবর্তে ক্লবে ডিনর দিতাম, প্রাত্যহিক আতিথ্যের বদলে, 

১০০: 000 এ 301090116 করিতাম) মুষ্টি ভিক্ষুককে যষ্টি দিতাম। তাহা যে 

আজিও হুয় নাই, চুণাগলি যে আজিও চুণাগলিই রহিয়াছে, এখনও রুই 
কাতলার রাস্তা হয় নাই,__সে কেবল এ বিধবার ব্রত পালনের ফলে । গৃহে 
গৃহে সেই নিফাম ব্রত পালনের জলন্ত দৃষ্টান্ত এখনও আছে বলিয়া, এই 

ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে যেন আমরা একটু: আলো! দেখিতে পাইভেছি, 
আমরা এত যে মূর্খ হইয়্াছি, তবু যেন একট! মহত্তত্বের আভাস বুঝিতে 
পাউতেছি। এই ঘো'র অমাবস্যার 'কোটালের প্রবল বানের তুফান, তরঙ্গে 
পড়িয়াছি বটে, ভাসিয়াও যাইতেছি, তবু এ বেদ-ব্রাহ্মণ*অতিথি-্পরিবারের 
সেবিকার মৃত্তি দেখিলে মনে হয়, যে এতুষ্ডান থাকিবে না, এই তর 
কমিঝে। এ বান ফ রাইবে, এ জোয়ার থামিবে । আমর! আবার সেই অনন্ত 

বাহিনী সর-তর্গিণীর মন্দ স্রোন্ছে অনস্ত সুগরাভিযখে রে ধীরে টি . 
যাইতে পারিব। 

বিনয়ে প্রার্থনা করি, হিন্দু সমাজের এখনকার উহার রই ওমান জীন | 

শিক্ষযিত্ীক্রে, আপনারা ছলে, বলে, কৌশলে,-_-আইঈনে আন্দোলনে-_সহ্গ- 
দয়তায়, অভ্যতার--তাহার পবিত্র বেদী হইতে অবতারিত না করেন । প্রন্কত ৃ 

শিক্ষকের অভাবে, আমাদের মধ্যে দিন নি শিক্ষাবিত্রাট হইতেছে). 



শি+৬ : 7 জমবজীবন | 

1্নালেজেক। 'শিক্ষকেরা,শিক্ষা দেন না,2৮ 1) করেন ১" 'য়ীক্ষার জন্য | "গ্াত্ 

'পগ্লঠন-চক্রেন 3 জড়াইয়েরণজন্য -মেড়া ধানান । দীক্ষা শুরু মৃদ্ত মন্ত্র ক্ষাণে 
+দেন চ+সে-দান্তের প্রান্জ লাই)" ভাহা। -প্রধণে' 'লাখিবে কেন পুরোহিত ঠাকুর 

, , শিক্ষণ দিভবন কি” নৈবেদে্যের.. গুরুত্ব কুঝিয়! নিবেদকের. গৌরব করেন; 

| শিক্ষার খান, ধরেন না, ভিক্ষারই অবতার |. তবেআর শিক্ষা দেবৰেন.কে ? 

--এক "শিক্ষা, দ্বিবে ইচ্ছিহাস ? -ভাঁহাত জানি, না!) এক: শাস্ত্র? তাহাত 

-স্বুঝি না; এক. ধর্ম ?:-তাহাত''মানি না; এক'ন্অন্যের। কঙ্ম ? তাহাত 

 এঙ্গেখিতে পাইনা । ব্রত শিক্ষা দিতে, জীবনের মহাত্রত, বুঝাইতে, বাঙ্গালা 
ওদেশে মানুষকে” অনুষ্যত্ব। শিখাইতে,  বুঝনইতে, দেখাইতে,__এখনকার দ্বিনে 

আছেন চেবল' হিন্ুর বিধবা ১. প্রার্থনা করি, তাহাকে: তাহার, এই গরীত্বসী 

বেদী ছইতে মহীয়লী পরিচধ্য। হইতে যেন পরিভ্রষ্ট'ন1 করেন । 

_ শহিন্দু *সঙ্গাজের। সহিতহিন্দু: বিধবার, শিক্ষায়, দীক্ষার, সুখে, হৃঃখে, শিরায় 

শিরাক্স জড়িত ।. ৫ষমন, আতিথ্য, দেব সেম্বা,এক্রিয়,কর্ম,-আদ্ধ তর্পণ"- 

অক্রন্কৃতি লইয়া হিন্দু লয়াজ বলিয়া ইহার কিছুই ত্যাগ করা যায় না; তেমনই 

ঢরবিধবার ব্রষচধ্যও এসমাদের নিতাস্ত অঙ্গীভূত; কাজেই 'অবলম্বনীয়.। উচ্চতর 

“হিন্দু সমাজে বিধরার বিরাহু গরম'গরম.বরকফষের কুলপীর.মত অতি উপাদেয় 
হইলেও আহহহ না । ; গরম করিতে প্বেলে) বরফ শাকে নাঃ বরফ রাখিতে 

কগেজেঃগরম করা হয় না ।, উচ্চতর €শ্রণীমধ্যে বিধবার বিবাহ দিলে; হিন্দু 

আ্ানিখাকে লা১-হিন্দুয়ানি 'কাখিতে গ্রেলে বিধবার বিবাহ হয়'্ন]। বরফ 

গরম, কুন্ধিলে, গ্বরম্ন লে হুয়, গরমপ্জল অনেক কাজে লাগে) কিন্ত ভাতে ত 
্ পর্ালঠাঞ্চা হয় না). হিু-নারীর, পাতি বত্য,বড়ঠাণ্ড1ঞিনিষ-_-প্রাণ শীতল 

কারী পদার্থ; য়গানে তাহা "আবশ্যক সেক্ানে. বিধবা বিক্বাহের, উুফতা . 

সআনিলে চলিবে কেন? *আবশ্য বলিতে পারেন৮ষে'গরম জলও ত চাই? 

যেখানে, চাই, সেখানে আছে? থাকিরেও। নিকষ শ্রেণীর মধ্যে আছেও, | 
টেঠ থাঁকিন্ে9 বটে । 2 | রি 

সুতরাং উচ্চতর দমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনের - 61. করা, রা, 

 'একরপ অসম্ভবের সন্তাবন1 কর]: হিন্দুর আমুপূর্বিক ইতিহাস. দেখলেই 
তাহ বৃথা -যাক্স ত্রিশ বৎসরের, আইন থানির, র্দশা দেখাইয়া, ঞ কথার রঃ 

পতিহাসিক “প্রমাণ হইয়্াঙে বলিলেও চলে ) ত্রিশ'বৎসর কেন, লি), সমস্ত 
. কিলিবুগ বিধ কাপবিধাহেনবিঞ্ছ্ে,-শাক্ষি: দিতেছে | পরাশর :কালিকালের 



হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না? ৭০৭. 

ধর্মশান্ত্ প্রয়োঙ্গক; কেবল কলির জন্যইত বিধবা বিবাহের নিয়ম*আরছ?ঃ 
তবে কপ্সিতেই আবার বিধবা বিবাহ দেখিনা কেন? তবে কি- মুসলমানেরা... 

বন্দ করিয়াছিলেন ? না তাহাত কেহই বলেন-না। তবেই বলিতে..হইতেছে» 
যে বিধবা বিবাহের আইন সমস্ত কলি কালেই আছে, তবে যেখানে খাটে: 
সেই খানেই খাটিতেছে। 

বিধবা বিবাহের পূর্বব পক্ষ, উত্তর পক্ষ তর্কবাদ কর/ঠআমার সংকল্প নহে।. 

ধ্মাধ্শের দোহাই দিয়া যে সকল বথ] উঠে, প্রসঙ্গ ক্রমে আমি বোধ হয়, 

তাহার অনেক কথা বণিয্বাছি; তবে সংক্ষেপে সেইগুলি' এই সময একথার 

ধারাবাহিক রূপে বলিলে ক্ষতি নাই । 

ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতার কথা, ব্রহ্গাচারে ব্যভিচারের কথ।, দিনা | 
ব্যাধাতের কথা, অবিবাহিত পুরুষ সকলের বিবাহে স্থবিধা হইবার কথা, 
এই সকল কথা নানা কারণে. আমি এই স্থানে তুলিব না) ধাহারা ইহার 
জন্য আমাকে  আপযাহী করিতে চাঁন, তাহাদের: শাছে আমি * অপরাধ  শ্বীকার'” 

করিতেছি |. 

কিন্ত খুলি "ছাড়া আরও কতকগুলি কথা আছে কটন 

আছে; তাহার্ মূল বিলাতী সাম্যবাদ। বিপতীক পুরুষ যদি আবার বিবাহ 

করিতে পান, তবে বিধবা! কেন না পারিবেন? কিন্ত আধুনিক জামাবীদীইইহার' 
উত্তর দিতে পারেন; “যে তবে বিপত্বীকের' পুনর্দার গ্রহণ রহিত হৌক।” 

হিন্দু কিন্তু সে ভাবে উত্তর দেনধ্না। হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না; ্ রর 

মানেন অন্থুপাত*্বাদ। কখষখন সমান নহে; "তখন তাহারা সমান 

পাইবেও না; ক যেন, তেমনই ক পাইবে) খ যেমন তেমনই খ পাইবে। 

: কখ মধ্যে যেনপ সম্বন্ধ) কর ও খর স্বত্বাধিকার মধ্যেও 'সেইরূপ অনুপাত : 

হইবে। হিস এই অনুপাতবাদী | হিছু পরের সাম্য স্বীকার করেন 
না; কারর্জই হিচ্টু। তরী পুরুষ 'মধ্যে অবস্থার সাম্য ব্যবস্থী করেন না 
সাম্যবাদ হিন্দুর নহে । বাহারা সাম্যেবাদী তাহারা আপনারাই 'বর্লিবেন, * 

যে সাম্য হুইতে বিধবার বিবাহ আসে না, বিপত্থীকের' পুনর্ব্ষাহ বারণ হয়। 

আর. এক কথা বিধঘার ্ হ্গচর্যয অননুপালনীয়, আকা) রা চা 

উচ্ী ধর্শুই, নহে । আমর! বিস্তারিত. 'আলোচনায় দেখাইয্বাছি, হে থে 

যাহা সম্পূর্ণরূপে পাজন'করা যায় না,স্অথচ পাঁলনক্করিতে হর) ১ পীলন করা ৫ 

বার,ততই 'সহক্ষ হয়)তাহাই ধন). 'বিধবা্ত্ধচরধ্য সেই, জন্য মহাধূক্্। : 

ডি প্রঃ 



৭৬৮ নবজীবন | 

শেষ কথা হ001দ059] 1701৮, বা ্া্ুবপ্তিতা | সী বলেন, সি? 

1কতাই ধর্ম, মনুষ্যত্বই ধর্ম; আত্মচারিতা ধর্মনহোে। ম্বোরতর অধর্শী। বিধবা 

বিবাহের পোষকতা য়, ষিনি সম্প্রতি বঙ্গলমাজে এক তর্কের উত্থাপন করিয়া- 
 £ছেন, 'তিনি স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন ; স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে আত্ম- 

চারিড়া। ধন্ম নহে । আমরা কোন নাম নির্দেশ না করিয়া পঞ্ডিতবরের যুক্তির 
সেই ভাগইংরাজিতেই উদ্ধত করিলাম। 

“] 905009:06 1% (স1007 17081201909) 013 1) 01090 00100 01 
10011510091 11১91টয ০ 01.0109.+ 

“ঢু 1126. 70 09021)6৫. 61100850009 01510760205 00 07959 ৪ 

001) 10059]. 0109 10 020 10080, ] ৮৮০010 1)59 ০০1:6211)15 60160. 
17) 00000586009 26 1097 79105811502 05৮10 00780 0980১ 7 ০0013 10959 

610581)6 0£1592 900 1592, 0015, 8100. 10959) 088৮ ৪, €18009 ৪907৮ 0009 
৪76০৮ 0৫ 1792. 20817188900 006. 00201200067 8৮ 18867 10 06079] 
0208১ 1 ৮0010 11959 01910390 10% 11801510081] 110915, 616 11061 

০৫ ৫1১0199 0£ 0 08081691, 21)0 720 6১6 01079 ০7 1107086/ 

লেখক স্পষ্টই বলিতেছেন, যে, ষখন বিধবার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হই, 
তখন কেবল আত্ম-চারিত! বৃত্তি চরিতার্থ করিতে অবসর দান করি, সমাজের 

দিকে তাকাই না ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাধি না। হিন্দু বলেন, ধর্দের দিকে, 

সমাজের দিকে না তাকাইয়া, আত্ম ইচ্ছার চরিতার্থ করা-_কেবল অধর 

ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
এক্ষণে যে সব মহিলা সাঁবিতী লাইব্রেরির অধ্যক্ষগণের প্রস্তাব অনুসারে 

এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ছুই হষনের দুইটি কথা 
আপনাদের আলোচনার যোগ্য বলিয়া উদ্ধত করিব । পা 

টাকী শ্রীপুরের শ্রীমতী পটেরী অধিকারী, অষ্টম বর্ষে বিধবা হন। তিনি রর 

বলেন ;-_““বাল্য বিবাহ বৈধব্যের মূল কারণ 1 আমরা বলি, একথা ঠিক; 
' পুরুষের বাল্য বিবাহ শান্স-বিরুদ্ধ নাতি বিরুদ্ধ কার্য । আন না, সকলে .. 
মিলিয়া আমর! বালক-বিবাচের কাধ্যিত প্রতিবাদ করি । করিলে, বাল বৈধব্যের .. 

শ্তিরোধ করা হইবে যাহার বিবাহ হয় নাই, পে বিধব! হই রঃ ৃ 

ফ্াছে, এ বিড়ম্বনা আর দেখিতে হইবে না|, পনি না 
যদি কিশোর বালকের সহিত অপোগণ্ড বালিকার বিবাহে হিন্দুসমাজ..: 

্রশ্রয় দেনুঃ তবে জানি না, কি বলিব সে সমাজ মজঃফরপুরের বহরমপুরার: 



৬. 

হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হুওয়! উচিত কি না? ৭*৯ : 

্রীম্তী শিবদাস দেবীর যুক্তি খগুন করিবেন, তাহ্ণর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করি- 

বেন। তিনি লিখিয়াছেন ;-- | 
প্রথম ও দ্বিতীয় এই ছুই বিবাহ না হ্ঈটলে বিবাহ সম্পূর্ণ হইল না। 

প্রথম বিবাহে আমাদের শান্ত্রমতে পিতা কন্যাকে দান করিলেন, কিন্ত পিতার* . 

তো. কাহাকেও অন্যার শরীর ভোগের অধিকার দিবার ক্ষমত! নাই। সে? 
অধিকার আপনার ভিন্ন আর কাহারই নহে । খটন1 বিশেষের পর রী 

সেই আত্মসমপণকে সেই জন্যই দ্বিতীঘ্প বিক্রহ বলে। রে 
এই জন্য দ্বিতীয় বিবাহ না হঈলে বিবাহ পূর্ণ নে ।  দ্বিতীক বিবাছের। 

পূর্বে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, স্ত্রী মুক্ত হঈলেন, তখন পিতা ধাহাকে দান, / 

করিয়াছিলেন, তিনি আর নাই । তখন অবশ্যই তাহার অন্যকে আত্ম! 

সমপপণ করিবার অধিকার হইল ।. যখন তাহার পুর্ণ বিবাহই হয় নাই; 
তখন কেন না সেবিবাহ করিতে পারিবে ?” 

এই প্রশ্নের কি সঙ্গত উত্তর. আছে আমরা* জানি না) শ্রীযুক্ত শশধর 
তকচুড়[মণি প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাঁ, কোন উত্তর পাই নাই। 
ফল কথা, যদ্দি এস্লেও নামমাত্র বিধবার বিবাহ দিতে হিন্দু সমাজের 
গাপত্তি থাকে, তনে বালক বিবাহের কার্যত প্রতিবাদ কর1, সকলের 

একাস্তই কর্তব্য। 

এক্ষণে ঢাঁকার শ্রীমতী শ্যামাস্ুন্দরী দেবীর লিখিত প্রবন্ধের উপসংহার 
ভাগ, আমার শেষ কথা রূপে উদ্ধত করিতে ইচ্ছা করি। যে দেশের . 

শিক্ষিতা রমণী এরূপ উচ্চতর ভাবে উদ্দীপিত, সে দেশে মোহকর সমাজ 

বিপ্রবের আশঙ্কা আমার্দের না করিলেও চলে। | 

পবিধবী বিবাহ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইলে, ইষটাগেক্ষা অনিষ্টের 
পরিমাণ অধিক হইবে সন্দেহ নাই । যাহাতে হিন্দ বিধবাগণের সতীত্ব ধর্মের . 

প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তাহারা ধর্শচারিণী হইয্। চিরকাল পি 
পরোপকার সাধন করিতে পারেন, তঙ্জন্য প্রত্যেকনর নারীর হত্ববান হওয়া... 
উচিত; যিনি একটি বিধবার জীবনও-সৎপথে রাখিতে পারিখেন, তিনি হি রি 
সমাজের শত শত ধন্য বাদের পাত্র। চু, 

হিন্দু বিধবা ক্মমনীগণ! আপনাদিগের নিকট আমরা সবিনয় দিবে, নি 
এই যে, আপনার! বালা, যৌবন; কি “বৃষ, যে কালেই বিধবা হউন না 
কেন, পরম যতল্সে ধর সাধন রূপ মহতব্রতে জীবনটি ত্রতি করুন এহখা 8 



৭১৯৬ নবঞজখবন |. 

শান্ত্র যে ব্যজির সহিত আপনাদের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি পাপী থাকুন, 

আপনাদের প্রতি করুণা-শৃন্য থাকুন, ষাহাই হউন না কেন; তাহার প্রতি 
অন্ুরাগিণী হইয়া সেই মৃত ম্বামীর ধ্যানে-জীবন যাপন করুন 3. মৃত পতিকে 
কিস্বৃত হইয়া, কি অন্য. পুরুষে প্রণয় স্থাপন করিয়! অধিক. স্থখী হইতে. 

পারিবেন ? কখনই ন|। 

আপনাদের ভাল বসন ভূষণ, উত্তম আহারাদ ও সত্ভান সম্ভতি হইবে 

বটে, কিন্তু তাহাই কি মনুষ্য জীবল্ের-.সার সুখ? 

পত্বী বিয়োগে পুরুষগণ যেন্ধপ আবার বিবাহ করিয়া অনেক বিষয়ে 

কিন্বৎ পরিমাণে সুবিধা পান, সেরূপ আপনারাও পাইতে পারেন বটে, কিন্তু 

তাহাতে আপনাদের কি মহত্ব হইল ? বিবাহ ন। করিয়াও যখন ধর্ম কার্ধযাদি 
আপনাদিগের আম্মততি,রহিল, তখন পুরুষদের দাসীত্ব গ্রহণে কি ফল যুঝিতে 

পারি না। 
মৃত পতির ধ্যানে 'জীবন্ন ঘাপন করিলে, ধর্ম বিষয়েও অনেক অগ্রসর 

হওয়া যাইতে পারে । 
আহা! যাহার সহিত একত্র চিরকাল ধর্ম সাধন:ও সাংসারিক সুখ 

ভোগাদি করিবেন বলিয়া, আপনার! বিবাহ স্ত্রে আবদ্ধ হইম্লাছিলেন,হূর্ভাগয 

বশত যখন অকালে আপনাদের সেই লীবন সর্বস্ব পতি সকল সাংসারিক 

স্তধ€ভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়া গেলেন, তখন আপনার কোন প্রাণে 

পুন স্বামী গ্রহণ করিয়৷ অসার সংসার সুখে মত্ত হইবেন কোন প্রাণেই বা. 

সেই মৃত স্বামীর প্রেম"মুখ : বিস্ৃত হই! অন্য পাতির প্রতি অন্থরাখিনী-. 
হইবেন ? 

সেই সত: স্বামীর মৃত্তি হব: পটে. অঙ্কিত করিক! ঘ্ম সাধনায়: 

রত হউন, ইহকাল, ..পরকালে আপনাদিগের. পরম মঙ্গল আধিত: 
হইবে । 

মৃত পতির. পাদ-পদ্ম-ধ্যানঅগা ্রদ্মতরিণী বিধবাঁর-. তি কি. নী 

তিনি কি. শ্রদ্ধার গাত্রী !. তাহাকে, দর্শন .করিলেও জীবন পবিজ্র হয়. 
ধন্মরাধনাই মানৰ জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব; পণ্ড পক্ষী আদিও ত অন্যান্য: টা 7 
লুখের অধিকারী ;. মানব" জীবন .ধন্মগরাধনাতেই ম্র্ণ রূপে -সফলতহস্ব।- 
আপনারা. অন্যান্য সমস্ত সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়1 ধন্মনারাধলায় রত, হউন). 

আপনর লোকের কথায় উতলা“না হুইয়া,াপনাদের জীবনের যথার্থ, জুখের/ 

রঃ 



নদী |. প৯১ 

পথ খুলিয়া লইয়া! নিজেরা ও সখী হউন, সমস্থ হিন্দু সমা'জকেও পবিত্র করুন; 

আঘার-.তারত রমণীর সতীত্বের :মহিমাতে পৃথিবী মোহিত হউক, এই 

আমাদের এক মাত্র কামনা । 

হি ৩ 

দেখেছি তোমারে নদ! বরষার কালে; | দেখেছি সে মৃত্তি তব;কি দেখি এখন, 

মত্তের গর্বিত হাসি,অধীর তরঙ্গরাশি, | নাহি সেই অভিমান, ওগত্য' তোমার ? 
খেলিত তরল মুখে, চঞ্চল পরাণে; | বীরত্বের চিহ্লমাত্র--সৈকতে'লিখন-_- 

আপন অতুল বীর্ধ্য গভীর নিশ্বনে নিশ্চল উর্ম্ির্সম রজত আকার 
ঘোষিত্ে,সংসারভুলি,নাচিতেলহরীতুলি! তরছ্ছের মৃতদেহ--দর্পের শ্শান, 
জগত হইত ভীত সেক্*প হেরিলে;) | পুজীভূত্ত বালুরাশি রয়েছে প্রমাণ! 
দেখেছি ভোমায় নদি!'বরষা আদিলে। ৫ | 

৫ রি'দেখি; সক্কীর্ণ করি স্ফীত কলেবর, 
দেখেছি, প্রমভ্ভস্নব যৌবনে মাতিয়া . 
আপনার ছুইকুলে,আাত করিতে বলে 
ভাঙ্গিষু। গ্রাসিতে দেই স্বভাবের সীমা 
অনস্ত লালস। তব” অতস্ত গ্ররিম। ; 
দিবানিশিরোষভরে আৰত্েআবর্তে ঘুরে] 

তামা শ্যামল তট চলিতে গ ্ জিয়া__ 

অহস্কারে পুর্ণ ছিল, যবে তোর. হিয়1। 
৩ | 

দেখেছি; পুলিনে এই তরু লতাগণ 

সেই. এই এক স্থানে,ধাড়াইয়া একমত 

হেরিত তোমার সেই কুভাব ভীষণ) . 

ফিরিয়া! কাহার পানে চাওনি' কথন) 

টাদের কিরণ রাশি,পড়িলে উরষেমাসি| ূ 

ইড়িয়। ফেলিতে দুরে) খুলিয়া নয়ন. | নি তোমাক, শু বৃ নয পীবন; | 

দেখ নাই চক্র হ্ধ্য--পক্ধিল জীবন, পু 1 1 মম্পয যৌবন মদে মাতিয়া যখন 

অবিশ্রাস্ত ক্ষুত্র থাতে বহিতেছ ধীরে ! 

সে ভীম কল্লোল নাই, মুর স্গিগ্ধ স্বর । 

পরাণে প্রেমের গীত, চলেছ সাগরে 
বিমল দর্পণ যেন অনাবিল ছবি, 

অচঞ্চল হদয়েতে টা শশী রবি! ূ 

বিহঙ্গট উড়ে বাদ বিশাল, আকাশে, 
পাতিয়া হয় আজি অঙ্কে লও তারে, 

মেঘের বক্ষের.রহ্ি.তোমার উরসে-- 

 ছেন সহ-অন্ভৃতি,পবিত্র-প্রণয় 
শিখে বিবে, জন না টি নয় ? 

জগতেক্ষ হানি কার। ভাসিছে অন্তরে! 8 



৭১২ 

সবল মানব দলে ভুর্বলে চরণে, 

স্বণিত উপায়ে করে ইন্দ্রিয় সাধন, 

বর্ধার পঞ্চিলময় গ্রবাহ ভোমাঁর 

 ধমনি শিরায় তার বহেখঅনিবার। 
রর ৮ ূ | 

'* যৌবনের মাদকতা, সম্পদের বল, 
সময়ে দুঃখের তাপে হইলে বিনাশ, 

অতীত পাপের স্মথাতি রহে সে কেবল, 
পরাণে মাধিয়! থাকে বিষাদনিশ্বাস ! 

কাতরে হৃদয় ধায় ঈশ্বরের পানে ;-- 

নিদাতের আত তব হেরি সে জীবনে । 

৯ | 

নয়ন ভরিয়া আজি তোমারে নিরখি, 

অশ্রান্ত প্রশান্ত ভাবে কন্পিছ গমন, 

এক(ই)্ষুধা একতে)তৃষ্ণা একে মন রাখি) 
অনন্ত অভুল রূপে মজিয়াছে মন ! 

 ছহখের শাসনে তুমি শিখেছ, হেথায়, 

ন্খের বিশ্রাম পাবে অনভ্ভের পায় ! 

| ১%... 
তরঙ্গে আবর্তে আর উজানে কখন 

অনস্ত হইতে দূরে নাহি তুমি সর! 
সুধাংশ্ু, তপন, তারা, জীব জন্তগণঃ 
তরু, লতা, এই আমি, অস্বর, ভূধর-__. 

এপ্রক্কৃতির শত অঙ্গুসলিলে ভাসিয়। 

যা্টতেছে: তব'সঙে তোমারে লয় | 

১১ রং 

সত্য, বিনশ্বর তৃমি, ফি শ্রোতস্থতি 
তোমার সসীম দেহে অসীমের ভাস, ৃ 

মরেতে অমৃত চিহ্ন; অশক্তে শকর্তি, : 
দেখিতেছি) শুনিতেছি পুরুষের শ্বাস; 

রা 

নব্জীবন |. 

পরা প্রক্কতির প্রাণে বহিতেছে, মরি। . 
অগুময় জড় দেহে চেতন! সঞ্চারি। 

১২ * 

বুঝিতেছি, দেখিতেছি নিয়ত এখন 
(তোমার জীবনে আজি বিশদ কেমন) 

প্রকৃতির সঙ্গে সেই পুরুষের লীলা! 
1] কেমন পরম প্রেম কেমন বন্ধন! 

মরি কিবা আকরষণে চলিতেছে ধীরে 

অনন্ত, স্ষমাময় প্রেমের সাগরে। 

১৩ 

ক্ষুত্রের বৃহতে গতি, বৃহতে বিশ্রাম, 
(এক নিয়মেতে এই, বাধা ত্রিসংসার) 

মিশিয়া মহতে পায় মহৃতের নাম, 

মহান্ অস্তিত্বে লভে শাস্তিপারাবার ! 

ক্ষুদ্রতম আমি নর কি বুঝিব তার, 
--অচিস্ত্য অনন্ত মরি রহস্য অপার! 

১৪ 

চলিয়াছ, শৈবলিনি! সিন্ধুর সকাশে-_ 

অনস্ত বিস্তার-বক্ষ সে মহা জলধি, 

সে অনন্তে মানবের স্বভাব বিকাশে, 

দে মহান্ তত্ব কথা__বুঝায়াচ নদি!, 
জে বিস্তার, সেই কাল, লাবণ্য যাহার, 

তিনি ত বিশ্রাম স্থান চরমে সবার ! 

১৫: [ও রঃ 

তোমার প্রফুল্ল অঙ্গ অনভ্তের ছায়া 

:]. পড়িয়াছে; আজি তাই; স্থথের আঁশ্বাদে 

অবশ হু হয়েছে বপুঃ ৮ ৃ 

অসীমের অভিমুখে, প্রশান্ত আহলা্ নাদে। 

টালিয়াছ কায়। 

মোরে সঙ্গে লও নদি |. করিব গ্রমন 
ংসারের ছখ তাপ দিয় নিন, 



৮ 

ণ্ 

১মভাগ আষাঢ় ১:৯২ ১২শ সংখ্যা । 

মৈত্রী। . 

পৃথিবীতে প্রেমের ন্যায় পদার্থ আর নাই। দয়া বল, করুণা বল, স্নেহ 

বল, ভক্তি বল, সকলই: প্রেম-মূলক । প্রেম আছে বলিয়াই পৃথিবীতে সুখ 

আছে, সৌন্দর্য, আছে, শ্রী আছে, সম্পদ আছে, উন্নতি আছে । স্বার্থ ৃ তি 
পরিচালন! দ্বারাও সুখ সমৃদ্ধির সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য-ব্যবসায় স্বার্থ-বৃত্তি মূলক 
এবং বাণিজ্যশ্ব্যবসায় হইতে সুখ সমৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সে সুখসমৃদ্ধি 

নিকৃষ্ট রকমের | সে সুখসমৃদ্ধি প্রাকৃতিক মন্ুষ্যের, আধ্যাত্মিক মনুষ্যের 

নয়; দেহের, আত্মার নয়। আবার মে স্থথ সমুদ্ধি যাহার তাহাঁরি, আর 

কাহারও নয় । তোক্কার বাণিজ্য ব্যবসায় সখ সমৃদ্ধি হয়, সে সুখ তোমারি, 

আর কেহ সে স্থখে সুখী বা সে সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধিশালী হয়: না। আবার মে 

স্থখ সমৃদ্ধির অপচয় আছে, ক্ষয় আছে, লয় আছে £ আবার সে সুখ সি, 
হঈতে অুঙ্কীর অনুয়া প্রভৃতি অসস্ভাব উৎপন্ন হয় । অসম্ভব হইতে ঘোর 
অনর্থপাত হয় | অনর্থপাত হইলেই অমঙ্গত্র ঘটে । সে অমল শুধু 
তোমার, নয়, তোমার এবং অপরের অর্থাৎ সমাজের । অতএব রথ বি 

সখ সমৃদ্ধির ফারণ হইলেও পৃথিবীর ্র্কত সুখ সৌন্দর্য এবং উন্নতির কার: 
নয়।. পৃথিবীর প্রকৃত সুখ সমৃদ্ধি এুং উন্নতির কারণ. বার্থ সং হার-যুলক 

সি নানা পৃথিবীর হ্যা বাড়ে, সম্পদ, বাড়ে, সান্ধ্য বাড়ে, 



৭১৯৪ | নবজীবন | 

এখন জিজ্ঞাস্য-_পৃথিবীতে প্রেম বাড়ে কেমন করিয়া? মনুষ্যের 

অস্তঃকরণে ষে প্রেম-প্রবৃতি আছে, তাহা মনুষ্যের অন্যান্য প্রবৃত্তি স্তর 

ন্যায় কিয়ৎ পরিমাণে: আপনা আপনিই, স্ষত্তি লাভ করিয়া থাকে। 

কিন্ত সে পরিমাণে বড় বেশী নয। ্বার্থ মূলক না হইলেও স্বতঃস্ফ 

প্রেমের পরিমাণ বা পরিসর প্রায়ই স্বার্থের পরিমাণ বা পরিসরের 
অনুযায়ী হইয়া? থাকে । পারিবারিক বা সামাভিক সম্বঙ্গে বাহার তোমার 

আপনার) অর্থাৎ তোমার পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী শ্যালক শ্বশুর 

বৈবাহিক বন্ধু গুরু পুরোহিত, তোমার স্বতঃ স্ফ,ন্ত প্রেম প্রার তাহাদিগের 

মধ্যেই আবদ্ধ থাকে । তাহার প্রথম ফল এই হর, যে প্রেম পূথিণীর ঘত মঙ্গল 

সাধিতে সমর্থ, তত মঙ্গল সাধিতে সক্ষম হয় না, কেন না প্রেম স্বল্প সংখ্যক 

প্রাণীর মধ্যে সন্বদ্ধ থাকে । দ্বিতীর ফল এই হর যে প্রেন সম্পূর্ণ পধিত্রতা 

ও পরিশুদ্ধতা লাঁভ কছিতে পারে না এবং সেই জন্য কি প্রেমিক কি প্রেমের 

পাত্র কাহাকেও সম্যকূপে মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিতে পারে না। 

যাহার সহিত আমি পারিবারিক বা সামজিক সঙ্গে গাথা, তাহার সহিত 
আমার প্রেম যতই গাড রি না, সে প্রেম ₹নশ্চরষ্ কতক পরিমাণে স্বার্থ 

মূলক, স্বাথর্থসংবুক্ত বা স্বার্থদুষিত । অতএব স্বার্পবিধু্৮ হইলে প্রেম 
প্রেমিক ও. প্রেমের পাত্র যত মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়, স্বার্থসংযুক্ত 

»ইয়! প্রেম এবং প্রেমের রাগ ৪ পাত্র তত ম5ৎ পৰিদ্র ও পরিশুদ্ধ 

হইতে পারে না। তাই স্বতঃক্ষ তত প্রেম প্রারই সঙ্গীর্ণায়তন এবং সন্কুচিত- 

স্বর্নপ হইয় থাকে । কিন্তু ৪ এবং সৃষ্কীর্ণ স্বভাব এবং সম্কচিত- 

স্বরূপ যে প্রেম, তাহা প্রণিবীতে পুর্ণ স্তুখ, পূর্ণ মহ এবং পুর্ণ পবিত্রতার 

ব্বর্ট করিতে পারে না £বং দেই জন্য দানুষকে পুর্ণানন্দ পরামৈশ্বরের 

পুর্ণ আধিকারী করিঠে +অসমর্থ হয়। এই জন্য নানব-শিরোমণির] শুধু 

শ্বতংস্ক,ত্ব ০ম লইয়া সন্ধষ্ট হন না, শিক্ষা দ্বার প্রেমের আয়তন বৃদ্ধ 

করিতে এবং প্রেমের প্রন্ধুতি পবিত্র”্ড পরিশুদ্ধ করিতে প্রপাস পান। সনে. 

শিক্ষা ধর্মশান্ত্ে প্রাপ্ত হওয়া! যায়। আমাদের বড়ই শ্লাথার বিষয় যে, আমা 

দের ধর্মশান্ত্রে সে শিক্ষার যেমন পূর্ণতা এবৎ গভীর] দেখিতে পাওয়া ধা, 

আর -কাহারও.ধর্শান্ত্রে তেমন দেখিতে পাওয়া যাঁয় না । শু 

প্রেম অপরিমিত না হইলে পৃথিণীর অপরিসীম উন্নতি হয় না এবং 
ন 

বার্থবযুক্ত না! হইলে প্রক্কতপক্ষে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয় না। ুতরাং, প্রেম সকে 



মৈত্রী । ৭৯৫ 

অপরিমিত করিবার প্রধান উপায় উহাকে ্বার্থবিযুস্ত করা। যতক্ষণ তুমি 
ফেবল তোমার আপনার লোকগুলিকে ভালবাস, ততক্ষণ তোমার প্রেম 

পরিমিত । যখনই তুমি তোমার,আপনার লোক নয় এমন একটি লোককে 
ভালবাস, তখনই তোমার প্রেম পরিমাণ অতিক্রম করিস্বা যাহাকে অপরিমিত 

প্রেম বলে, সেই প্রেমের স্বভাব বা ধন্ম প্রাপ্ত হয় । এই আশ্চধ্য এবং 

অপরিমিত্ত পরিবর্তনের অর্থ এই বে, তখন তুমি তোমার-আপনার-লোক 

বলিয়া যে একট। লোকের মধ্যে ইতর-বিশেষ করিবার মাঁপ-কাটি ব্যবহার 

করিতে, সেট! ফেলিয়া দেও। তখন তুমি আর তোমার-আপনার-লোক 
এবং তোমার-আপনার-লোক-নয় এরূপ লোক মধ্যে কোন প্রভেদ কর ন।। 

অর্থাৎ তখন যাহারা তোমার আপনার লোক এবং যাহারা তোমার আপনার 
লোক নয় সকলেই তোমার কাছে সমান হইয়া পড়ে । কিন্ত এরূপ হইলেও 

লোকে তোমার কাছে সম্পূর্ণরূপে সমান হয় না এবং" সমান প্রেমের পাত্র 
হয় না। করণ আপনার-লোক বপিয়। লোক মধ্যে যেমন একট] ইতর- 

বিশেষ করিবার মাপকাটি কাছে। বিদ্বান বুদ্ধিমান বিচক্ষণ দয়ালু দানশীল 
স্থুরগিক স্থুরুচি সম্পন্ন ইত্যাদি বলিয়া তেমনি লোক মধ্যে ইতরবিশেষ 
করিবার অনেকগুলি মাপকাটি আছে। (সই জমস্ত মাপকাটি ফেলিয়। 
দিয়া যতক্ষণ নন তুমি সমস্ত লোকক্চে সম্পূর্ণরূপে সমান জ্ঞান কর 
ততক্ষণ তোমার মানব প্রেম সম্পূর্রূপে অপরিমিত হয় না। আবার 

মানব এবং মানব নর, এই বলিয়া জীবদধ্যে ইতরবিশেষ করিৰার 
তোমার যে মাপকাটি আছে, সেই মাঁপকাটি ফেলিয়! দিয়া যতক্ষণ না তুমি 
ষাহারা মানব এবং যাহারা মানব নয়, তাহাদের সকলকেই সমান জ্ঞান কর, 

ততক্ষণ তোমার প্রেম মানব-সন্বদ্ধ থাকে, অথাৎ, প্রকৃতবূপে পরিমীণ শুন্য, 

হয় না। এবং সে মাপকাটি ফেলিয়। দিরা যখন তুমি সকল জীবকে সমান 
জ্ঞান করিয়া সমান ভালবাসিতে থাক, তখনও তোমার প্রেম সম্পূর্ণরূপে 
অপরিমিত ও অপরিসীম নয়। কেনে না তখনও জীব ও জীব নয় বলিয়া 

পদাথমধ্যে ইতরবিশেষ করিবার তোমার যে আর একটি মাপকাটি আছে 
সেটি ভুমি ফেলিয়া দে নাই। কিন্তু সে মাপকাটিটিও ফেলিয়া দিয়া 
যতক্ষণ না তুমি সকল পদাাথথকে সমান জ্ঞান করিয়। সমান ভাপবাপিতে 

আরস্ত কর, ততক্ষণ (তোমার প্রেমের সীম ও পরিমাণ আছে, ততক্ষণ তোমার 

প্রেম সম্পূর্ণরূপে অপরিমিত মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ নয়। | 



৯৬ নবজীবন | 

এসফ্চল কথার অর্থ এই যে সমদর্শিতা,__প্রেম বৃদ্ধি ও প্রেম বিস্তারের 

গ্রধান হেতু। ষতক্ষণ সকল লৌককে, সকল জীবকে এবং সকল পদার্থকে 

সমান জ্ঞান করিতে না পার! বায়, ততক্ষণ সকল লোকের প্রতি সকল 

জীবের প্রতি এবং সকল পদার্থের প্রতি প্রেমও হয় না । এই জন্য পৃথিবীর 

গ্রধান প্রধীন ধর্মশান্ত্রে প্রেমবর্ধনার্থ প্রভেদ দর্শন নিষেধ এবং সমদর্শিতার 

ৰাৰস্থা হইয়াছে । ভগবদশীতায় শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জুনকে কহিতেছেন ;- 

সর্বভূতস্থ্মাত্মনৎ সব্বভূতানি চাত্মনি। 

| ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম! সর্বত্র সমদর্শনঃ । (৬অ-_৩৯) 

সব্বত্র সমদর্শী যোগী ব্যক্তি আপনাকে সর্বভূতে ও সর্বভৃতকে আপনাতে 

দেখেন। 

আম্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন | 

স্ুখং বা যদি বা হুঃখং সযোগী গরমৌমতঃ | (৬অ--৩২) 

হে অর্জন! যে যোগী«আত্ম ৃষ্টান্তে সকল ভূতে স্থখ বা'ছুঃখই হউক 

সয়ানরূপে দেখেন, তিনিই পরম যোগী । | | 

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথ। মানাপমনিয়োঃ | 

... শীতোক্সধদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ | (১২অ--১৮) 

যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ হইয়া শক্র মিত্রেতে সমদরশাঁ হয় এবং মান অপমান 

তুল্য বিবেচনা। করে, শীতোষ্ণ সুখ ছ$খ সমস্তই যাহার চক্ষে এক (সেই 

ব্যক্তিই আমার প্রিয়)। ৰ 
সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সমলোট্্াশ্মকাঞ্চনঃ ৷ 

তুল্যপ্রিয়াপ্রিযবোধীরস্তল্য নিন্দাঅসংস্ততিঃ । (১৪অ--২৪) 

যে ব্যক্তির স্থথখ ছুঃখ, উভয়ই সমান এবং যে ব্যক্তি আপনাতেই আছে” 

লোই অশ্ম ও কাঞ্চন ধ্াহার চক্ষে সমান প্রিক অপ্রিয় যাহার পক্ষে সমান, 

নিন্দা ও স্ততি যাহার পক্ষে তুল্য (সেই ব্যক্তিই গুধাতীত)। 2 

সকল জীবকে 'সমান জান কতিখার বিষয় এরূপ উপদেশ ভগবাঙগীতায় 

অনেক আছে। বিফুপুরাণে প্রহ্লাধ দৈত্যশিশুদিগকে এইরূপ উপদেশ 

দিতেছেন ;__ ৫7 ৮8 
সর্ধত্রদৈত্যাঃ সমতামুপেত রি 

রি সমত্মারাধনমচ্যুতস্য। (প্রথম অংশ ১৭৯০)... 

বুহ দৈত্যঙগণ ! তোমরা সর্বত্র সমদর্শী হও ও সকলকেই -আত্মবৎ 
জান 

নী 
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করণ। সর্বত্র 'সমদর্শা হওরা ও সর্ধপ্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই, ভগবান, 
বিষ, র আরাধনা! । 

তর এক স্থলে প্রহলাদ “বাট কহিতৈছেন ;-_ 

সর্বভূতাত্মকে তাঁত ! জগনাঁথে জগন্য়ে । 

পরমাস্মনি গোবিন্দ মিত্রামিত্র কথ! কৃতঃ ? 
্বয্যত্তি ভগবান, বিষ্ুর্মসি চান্যত্র চান্তি সঃ 
ষততস্তোহয়ুৎ মিত্রং মে শক্রশ্চেতি পৃথক কুতঃ  ॥ 

প্রেথম অংশ ১৯--১৭ ও ৩৮) 

পিতঃ যখন ভগন্নাথ জগন্ময় সর্বভূভাক্সাতে অবস্থান করিতেছেন, তখন 

মিত্র ও অমিত্রের কথা কোথায় ? যখন ভগবান বিষ, আপনাতে আমাতে 

ও অন্য সমুদ্দায়েই বিদ্যমান রহ্িয়ীছেনঃ তখন এই আমার মিত্র এই আমার 

'শজ্ এই: প্রকার শ্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপে স্থাপিত হইবে ? 

গ্রন্থ বিঞ্লেষ হইতে আর এবপ শ্লোক উদ্ধত করিবার আবশ্যকতা নাই । 

হিন্দুর সমস্ত ধর্মশীজ্ সমদর্শিতার উপদেশে পদ্দিপূর্ণ। সে শাস্ত্রে সম্দর্শিতার 
কথাই প্রধান কর্ণ, সে কথা বই আর অন্য কথা৷ নাই বলিলেই হক্স ।_-তাই 

হিন্দুমাত্রেই সমদর্শিতার কথা অবগত-_কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী ;কি 

নির্ধন, কি ব্রার্মণ, কি চণ্ডাল,কি রাজী,কি প্রজা সকল হিন্দুই পী,কথা জানে-_ 
সকল হিন্দুই জানে,সকল হিন্দুই বলে। ইউরোপে কত কালের পর এই সে দিন 
কেবল মাত্র কষ্ধেক জন দাশনিক বুৰিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে 

সকল লোকই সমান। ভারতের ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের কথ। ছণড়িয়। দাও, ভারতের 

হাঁড়ি মুচি চণ্ডাল পর্যযস্ত কতকাল হইতে ষে পৃথিবীর সক্ল লোককে দকল 
জীবকে সকল পদার্থকে সমান বলিয়া জানে তাহার ঠিকানা নাই অতএব 

প্রেম বিস্তারের জন্য যে সমত্ববাদ আবশ্যক, তাহ! ব্কাল হইতে ভারতে 

যেরূপ প্রচলিত আছে এবং আপামর সাধারণের মধ্যে যেমন, জান! আছে, 

তেমন আর কোথাও নাই। টি. ূ 
প্রেম বিস্তারের জন্য যে সমদর্শিভী আবশ্যক, এ কথা বোধ হয় অনেক 

শিক্ষিত বাঙ্গালী শুধু হিন্দু শাস্ত্রের প্রমাণ দেখিয়া স্বীকার করিবেন না। 

তাহাদের ইংরাজের শাস্ত্রে ভক্তি ও আস্থা বেশী। অতএব ইতবাদের 

ধর্মশান্তর হইতে তীহাদ্দিগকে একটি প্রমাণ দি। বড খৃষট কাহার শিষ্য 
দিগকে বলিতেছেন ১ এ 
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[মথি--৫ অধ্যায়, ৪৩--৪৫ |] 

ভগবান ভাল মন্দ-ন্যায়বান ন্যারবিরোধী নির্বিশেষে সকল লোককে 

সমান কপ] করেন, অত এব মানুষেরও শক্র মিত্র নির্বিশেষে সকল লোককে 

সমান ভালবাসা উচিত--একথার অর্থ এই যে সর্বব্যাপী শ্রেমের মুল 

সমদর্শিতা, অর্থাৎ সমদর্শিতা ব্যতীত প্রেম সর্বব্যাপী হয়,না।। অগ্রে 

সমদর্শিতা পরে প্রেমের বিস্তাপ্ধ । সকল উন্নত ধন্মশান্ত্রেরই এই কথা। 

এখন ভিজ্ঞান্য এই যে সমদর্শিতা হইলেই কি প্রেমের বিস্তার হইবে? 

আমি সকল লোককে, সকল জীবকে, সক্ল পদার্থকে সমান দেখি বলিয়া 

যেসকল লোককে, সকল জীবকে, ন ঃল পদার্থকে ভালবাসি এমন কি কথা 
আছে? নেন ভালবামিব? কফিজন্য ভালবাদিব? সমদশিতা আঘার, 

সমদর্শা বলিয়। আমি না হর, সকলকে সমান জ্ঞান করিলাম, কিন্তু ভাল 

বামিব কেন? দুইটি বস্তুকে সমান বলিয়া বুঝিলে ছইটিকে যে ভালবাদিতে 

হইবে এমন ত কোন কথা নাই। সকলকে ভালবামিতে হইলে সকলকে 
সমান দেখিতে হইবে একবা। হইতে এনন সিক্ধান্ত করা যায় নাঃ যে. 

সকলকে সমান দেখিলে সকলকে ভালবাসিতেই হইবে । এ প্রশ্নের উত্তরে 

ৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীর! হয় ত বলিবেন যে, ঈশ্বর আমাদের , প্রেমের 

পাত্র অতএব ঈশ্বরস্থষ্ট সকলকেই আমদের ভালবাসা উচিত। রতযততরে 

বলি, যে ঈশ্বর আমাদের প্রেমের পাত্র: (বলিয়া তাহার স্থষ্ট সকল লোককে: 

যে ভালবাসিতে হঠবে এমন কি কথ আছে? আমার পিতা আমার 'প্রেম- 

ভক্তির গাত্র। কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমাকে তাহার সব সন্তানগুপিকে. 

ভালবাসতে হইবে এমন কি কথা আছে? এতটুকু স্বীকার করিতে পারি. 
ষে, আমার প্রেমের পাত্রের সন্তানকে আমি যদি' ঘ্বণা করি তাহা, 
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হইল আমার দোষ হইতে পারে, কেন না তাহা হইলে আমান্ত প্রেমের 

পাত্রের অবমাননা করা হয় । কিস্তু আমার প্রেমের পাত্রের , 

সম্ভানকে ষদি আমি ঘ্বণাও না করি এবং ভাল'ও না বাসি, অথণৎ তাহার 

সম্বন্ধে ঝদি আমি নির্বিকার (11001787517 বা 10010939159) হই, তাহা হইলেত 

আর আমি আমার প্রেমের পাত্রের কাছে কোন রুকমে অপরাধী হইন! 

এবং আমার প্রেমের পাত্রকে আমার অবমাননা করা ও হয় না। তবে 

কেমন করিয়া স্বীকার করি যে ঈশ্বর সকল লোককে স্য্টি করিয়াছেন বলিয়! 

অর্থাৎ সকল লোক ঈশ্বরের সন্তান বলি আমাকে সকল লোককে ভাল- 

বাণিতেই হইবে ? সকণ লোকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া সকল লোককে 

সমান জ্ঞান করিলেও করিতে পারি, কিন্ত সকল লোক্কেই যে ভালবাসিব, 

এমন ত কৌন কথা নাই । ফপ কথা, সকল লোককে তালবাসিতে হইলে 

ভালবাসিতে পারা যায়, এমন কোন পদার্থ সকল লোকেই থাকা চাই,নহিলে 

মানসিক নি্মান্তসারে মনে প্রেমের কা ইুঁভারনা সঞ্চার হইবে কেন? 

ডি ভিন্ন আর কাহারে নন্মশান্্রে বলে না, ষে'ভালবাসিতে পারা যায় এমন 

কোন পদার্থ সকল নোকেই আগে । পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দু বলেন যে সকল 

লোতেই এসনু একটি পদার্থ আচে থাহ। ভাল খাসিতে পারা যার, যাহা. 

ভাল না বাসিদা পাকা যার না, যাহা ভাল্বাসিবার পদার্থের মধ্যে 

সব্বাপেক্ষা শ্রে্গ পদাখ । বিঞ্চপুরাণে মহামতি শ্রহ্লাদ দৈত্যদদিগকে 

কহিতৈছে নও 

সব্বদু ইতস্থিতে তশ্মিন মতি মত্রি দিবানিশম,। 

ভবন্থাৎ জায় তামেবৎ সর্বকেশান, প্রহাস্যথ ॥.. 
৬ (প্রথম অংশ. ১৭অ, ৭৯) 

সধভূতের অস্তরাত্ম। ভগবান খিঝ্তে মানের অন্তঃকরণ সমাহিত 

হউক.* ভূতমাও্র্ তেই ভগবানের অধিষ্ঠান, স্তরাৎ সর্ধবভূতের প্রতি 

তোমাদের বন্ধুবৎ ব্যবার হউক্।.. তোমাদের রাগদেষাদি-কৃত সমুদয় ক্লেশ 

দূর হউক। ২ (২ গপ্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ) 

সেই পরম পদার্থ সেই পূর্ণ প্রেমের পদার্থ পরমেশ্বর সকলেতেই, আছেন 

অতএব সকলকেই ভালবাপিবে। ইহার উপর আর কগ] নাই। পরত্রন্ম 

পরমেশ্বর যে বড়ই প্রেমের পদার্থ তাহা কি.আর বলিতে হয়?" সেই, পরম 
প্রেমের পদার্থ যাহাতে মাছে, সেই পরম. প্রেমের পদ্ষার্থে যে গঠিত, সেও ফি. 



প২০ নবকীবন। 

তবে প্রেহমর পদার্থ নয়? হিরণ্যকশিপুর ন্যায় পরমন্রঙ্গাবিদ্বেধী না হইলে 

. কেমন করিয়া বলিব, যে সেও পরম প্রেমের পদার্থ নয় ? এক ব্রহ্ম পদার্থে 

নিন্মিত বলিয়া সকল লোঁক সকল লোকের প্রেমের পদার্থ--একথা ন! 
, বলিলে বুঝিতে পারি নাকেন লোক সকল লোককে ভালবাঁসিবে। ধিনি 

সোহংবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝেন, ধিনি সোহৎমুন্ত্রে দীক্ষিত, কেবল তিনিই 
বুঝেন এবং তিনিই বুঝাইতে পারেন কেন সকল লোককেই ভালবাসিতে 

হইবে । কি থুষ্টান কি মূসলমান কি অপর কোন ধর্মাবলম্বী কেহই তাহা 
বুঝেন না এবং বুঝাউতে পারেন ন! । তাহারা কেবল জোর করিয়া! বলেন 
যেসকল লোককেই ভালবাস! উচিত এবং তাই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত 

্বার্থশূন্য ভালবাসাও বড় কম। 
: উপরে বুঝাইয়াছি ষে প্রধান প্রধান ধর্মশান্তান্থসারে সমদর্শিতা ব্যতীত 

সর্বব্যাপী প্রেম হয় না । কিন্ত সমদর্শিতার কারণ অথবা সমত্ববাদের মূল 

হিন্দু ধর্মশান্্ ভিন্ন আর কোন ধর্শশশান্স্ে দেখিতে পাই ন।। “এক ঈশ্বরের 
স্ষ্ট হইপেই ধেদকল গ্গিনিস সমান হয় এমন কোন কথা নাই। এক 
বাপের সব ছেলেই যে রূপে গুণে ধনে মানে সুথে ছুঃখে সমান তা নয় । 

: ঈশ্বরের সবছেলেও সমান নয়। থুষ্টান বলেন বটে যে ঈশ্বর, 0১20.99) 18 
৪য় 60 2196 00) 6109. 6৮1] 2200 02. 0179 ৫০০৭, 800 597009%) 1911) 000 008 

38৪৮ 8709 01. 019 90081 কিন্তু পৃথিবীর এক দেশের লোক যত রৌদ্র ও 

ষতবৃর্টি পায় আর এক দেশের লোক তত রৌন্র ও তত বৃ ই পায় না। 
আবার বায়ু বৃষ্টির কথা ছাড়ি! দিয়া সুথ সম্পদ স্বাস্থ্য প্রভৃতির কথ! ধর, দেখিবে 

বাধ বৃর্টি ষেমন অধাম্মিকি ধার্মিক নির্বিশেষে লোক মধ্যে সমভাবে বিতরিত, 
সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য প্রভৃতি তেমন সমতাবে বিতরিত নয়। তবে কেমন করিয়া 

বলিব যে সকল লোক জমা? আবার গুণা গুণ সন্বন্ধেও সকল লোক সমান 
নয়। কেহ শিষ্ট কেহ অশিষ্ট, কেহ হিংশ্রক কেহ অহিৎসক, কেহ মন্ত্র কেহ 

পর্ব্বিত, ইত্যাদি । তবে কেম করিয়]ষ্খল যেসকল লোক সমান? এবং. 

কেমন করিয়াই বা সকল লোককে সমান ভাবিয়া শক্ত মিত্র সকলকে সমান 

ভালবাসি ?.কি খুষ্ঠান কি মৃপলমান কি মপর কোন ধর্াবলহ্বী ক্ছেই 
একথার উত্তর দিতে পারেন না। কাহারে ধর্শাশান্ে সমত্ববাদের মূল বা 

হেতু দেখিতে পাই না। সকলেই প্রীতিকর এবং অনি এয়োজনীয় প্রেমবাছ 
ৃ সংস্থাপ্রনার্ঘ। প্রকৃত বৈষম্কে জোর করিয়া সমত্ব বলিয়। মনে করেন,  সমত্ববাদ, 



মৈত্রী । ৭২৯৯ 
জেরি করিয়! প্রতিপন্ন করেন। কিন্ত জোর করিয়! বৈষম্যকে সমত্ব বলিলে কত 

ক্ষণ সমত্ববাদে প্রকৃত আস্থা বা বিশ্বাস থাকে? বেশীক্ষণ আশ্ছ! থাকে নাবলি- 

য়াই ইউরোপ সমত্ববাদ লইয়া এত চীৎকার করিয়াও অপর সকল দেশাপেক্ষা 

বেশী বৈষম্যময়। প্ররুত সমত্বাদের মূল একমাত্র হিন্দুশান্তে আছে'। স্তুখ 

সম্পদ স্বাস্থ্য লৌভ মোহ মাৎসর্ধ্য ঈর্ধ দ্বেষ প্রভৃতি যে সকল বন্ত লোক মধ্যে 
পার্থক্য স্থষ্টে করে, অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক করিয়া উভয় 

মধ্যে মত্ব বিনাশ করে হিন্দু শান্্র মতে €স সকল বস্ত বস্তই নয়, স্ব.ল রহ্ধা- 
গর স্থল অবস্থার অর্থাৎ স্তল ইক্র্রিরের স্থল এবং ক্ষণিক উপলব্ধি মাত্র । 
একথা যে সত্য এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, তাহ! নবজীবনের দশম সংখ্যায় 

সোহং নামক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। অতএব জ্ঞানী এবং তত্বদর্শীর বিবেচনায় 
যাহা দ্বারা লোকমধ্যে ক্ষণিক বৈষম্য ঘটে, তাহ নাই বলিলেই হয়, যাহা 
প্রকৃত পক্ষে আছে, তাহা কেধল সেই নিত্য ব্রহ্ম পদার্থ) তাহা মকল 
লোকেই' সমান, সকল অবস্থাতেই সমান সেই ব্রহ্ম পদার্থ সকল লোকে আছে 

বলিয়াই সকল লোক সমান। অর্থাৎ লোকের অসার অস্থায়ী ক্ষণিক-উপলন্ধি 
স্বরূপ সুখ সম্পদ স্থান্্য রূপ মোহ মাৎসর্ধ্য প্রভৃতি প্রকৃত পক্ষে কিছুই নয় 
এবং লোক মধে তজ্জনিত যে বৈষম্য ব1 পার্থক্য হয়, তাহাও কিছুই নয়। 
অতএব সকল লোকে যে এক বৈষম্য-শূন্য ব্রন্গ পদার্থ আছে, তাহাই তাহাদের 
প্রকৃত পদার্থ এবং সেই প্রকৃত পদার্থ সকল লোকে এক বলিরাই সকল লোক 
সমান । তাই হিন্দুশাস্্রকার শত্রু মিত্র ভেদ কল্পনা করিতে নিষেধ করিয়া 
থাকেন। গুরুগৃছে রাজনীতি শিক্ষা করিয়া গ্রহনাদ যখন আপন পিতার 
নিকট আঙসিলেন এবং পিতা বখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া! 

'সাম দন ভেদাদি উপায় চা ছারা শক্ত জ্গ করিতে হয়, তখন তিনি টি 
করিলেন/- পল 

মমোপদিষ্টং সকলং-গুরুণ! নাত্র সংশয়ঃ | 

গৃহীত ময়া, কিজ্ত.র সদেতন্মুতং মম ॥ 
ঃ ক্ষ ক. 

*. ৭. সব্বভূৃতাত্মকে তাত! | জগন্নাথে জগন্মকে 

,..-... পরমাত্মনি গোবিন্দ মিন্রামিত্র কথা কুতঃ বা .. 
যে ষ্যস্তি ভগবান, ২বিষুময়ি চান্যতর চাস্তি সঃ, টা 

রি তস্তোহযং মিত্রং মে শক্রশ্চেতি পৃথক. কুতঃ। ॥. পা 
. (বিছুপুরাণ, প্রথম অংশ--১৯ অধ্যায়, ৩৪, ৩৭ ৭৩ 

ক. 
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পিত£'আপনি যে সমস্ত বিষয়” আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন গুরুদেক তি*. 

লমুদ্বায় বিষয়েই,আমাকে শিক্ষা দরিয়ঈছেন এবং আমিও তাহণশিক্ষ করিয়াছি, 
সঙ্গেহু, নাই, কিন্ত আমার' :মত্তে প্র নীতি সাধু বলিয়া বোধ 'হইতেছেসনা ), 
এ ক ক পিতঃ'যখন-জগন্নাথ জগন্মত্ব সর্বভূভাত্ম। পরমাত্মা গোবিন্দ, সর্ব” 

ভূতেরই -অন্তরাস্মাতে অবস্থিত, তখন: মিত্র ও অমিত্রের কথা কোথায়? যখন: 

ভগবান ,বিষু) আপন্ঁতে, আমাতে ও অন্য সমুদায়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন, , 
তখন: এই আমার মিত্র, এই আমার শক্র, এই প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপে. 

স্থাপিত হইতে? | | 
তাই বলিতেছি প্রকৃত সমত্ববাদ এবং সমত্ববাদের প্রকৃত মূল হেতু এবং 

অর্থ, একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রে আছে, আর কোন শাস্ত্রে নাঈ । খুষ্টায় কি অপর . 

ধন্মঞোকে যে সমত্কবাদ আগে, তাহা প্রকৃত সমত্ববাদ নয় এবং তাহার. প্রকৃত, 
মূল,.হেতু এবং অথও নাই । অতত্রব বুঝ! যাইতেছে, যে প্রেমবাদের মূলে. 

ষে সমতহৃবাদ-থাক1.চাই, তাহা একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রে আছে, আর কোন শাস্ত্রে 

নাই $। অপরাপর শীস্ত্কারের1 এরূপ বৃঝিয়া থাকেন, যে প্রেমবাদের জন্য 

সমস্বরাদক্সাবশ্যক, কিন্তু প্রকৃত সমত্বকি তাহা তাহার বুঝেন 1 .বলিয়। 

তাহাদের. মমত্ববাদ.কেবল- মুখের কথা বই আর কিছুই হয় না। তাই .বলি 
যদ্দি প্রকৃত. লম্শা হইয়া সকল লোককে ভালবাসা উচিত বৌধ হয়, তবে 

হিন্দুধন্ম্ে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে চলিবে না, হিন্দুশাস্ত্রের শরণাপন্ন নন - 

হহীলে চলিবে না | 

শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে বাহারা আপনাদের ধর্্শান্স পড়েন'না কেবল: 

ইংরেচ্গের শাস্ত্র পড়েন; তাহারা হয়ত রাগান্ধ হইয়া] আমাকে জিজ্ঞাস! করি" 
বেন॥ ভাল, ভারতের সমত্ববাদ ও প্রেমবাদ লইয়া ষে এত গর্ব -কর্িভেছন, 

বলন দেখি খুষ্টানের ধর্দশশাস্ত্রে যীশুখৃ্ইকে যেরূপ আপন শক্রদিগকে ভাল: 
বাসিতে দেখিতে পা, মৃত্যুকালে আপন হত্যাকারী -শক্রদিখিকে (9ম 
10221560612 1) পি্তঃ | উহাদিগে অপরাধ মার্ডানা করুন) বলিয়া 

প্রেম প্রদর্শন করিতে দেখিতে পাই, ৯ তেমন কিছু দেখিবার আছে? 

স্বাহারা হিন্দুশান্ত্রের কিঞিম্মাত্রও পড়িয়াছেন, তাহার! জানেন অনেক আছে।:. 
এখানে একটি দৃষ্টাত্ত উল্লেখ করিধ। বিষ্ণবিদ্বেষী হিরখ্যকশিপু, আপন পুত্র 
প্রহলাদক্চে সংহার করণার্থ তীক্ষিধার অন্তরের আাত হারা, সর্পের বারা দংশন. 

করাইয়াঃ বৃহঙ্দত্ত-বি শি্ট হস্ত দ্বারা আক্রান্ত করিয়া» বিষম অগ্নিকুণডে নিক্ষেগ. 



. সৈত্রী | কীই৩ 

-ঞ্করিয়। এবং পাচকগ্ণণের ছবারাঁবিষ ভক্ষণ করাইয়াও সংহার করিচ্তে :অসমর্থ 
'হুইক়া-শেষে আপন পুরোহিতগণকে অভিচার ক্রিক়্াদবারা াহাকে বিনাশ 
করিতে অনুমতি করিলেন । পুরোহিতগণ অভিচাঁরের অনুষ্ঠান করিলেন ॥.ক্িস্ত 
অভিচার ক্রিয়া ভীষণ অগ্রিশিখ! রূপ ধারণ করিয়া! নিষ্পাপ “গ্রহলাদকে : পরি- 

ত্যাগ করিয়। পুরোহিতগণকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিল। : পুরোহিভাগকে' 

দগ্ধ হইতে দেখিয়। মহামতি প্রহনাদ আকুলপ্রাণেং তাহাদিগেরগনিক্ষট"বেগে 

গমন করিয়] বলিয়। উঠিলেন ;-_ 
সর্বব্যাপিন ! জগন্দ্রপ । জগৎশ্রষ্টর ! জনার্দন ! 

পাহি বিপ্রানিমানল্মাদ হুঃসহান.-মন্ত্রপাবকাৎ ॥ 

যথা সর্বেষু ভূতেষু সর্বব্যাপী জগব্গুরুঃ | 

বিষ্ণুরেব তথ সর্ষে জীবস্তেতে পুরোহিতাঃ ॥ 

ষথ] সর্বগতং-বিষু্ং মন্যমানো ন পাবকম.। 
চিত্তষ্বাম্যরিপক্ষেইপি, জীবস্কেতে পুরোহিতাঃ ॥ 

যে হস্তমাগতা দর্ভং বৈর্বিষং যৈহ্তাশনঃ । 

- যৈর্দিগ গজৈর ৩অহৎ ক্ষুণ্রে! দষ্টঃ সপৈশ্চ মৈরপি ॥ 

তেঘহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোহস্মি ন ককচিৎ্চ। 

তথ। তেনাদ্য সত্যেন জীবস্ব সুরযাজকাঃ | 

: (বিষ্ুপুরাঁণ, প্রথম অংশ--১৮অ, ৩৬৪০), 

সর্বব্যাপিন্! জগৎ স্বরূপ! জগৎ স্ষ্টিকারক !-জনার্দন! এই: ব্রাঙ্মণগণকে 

এই দ্বঃসহ মন্ত্রাথি হইতে রক্ষা কর। সর্বব্যাপী “জগদ্গুর বিস্কু যদি 

সর্বজীবে থাকেন, তাহ] হহীলে এই:প্ুরোহিতগণ জীবিত হউন। আমি 
 -অর্ধভূতময় বিষুুতে বিশ্বীস স্থাপন পূর্বক যেমন 'অগ্নিকে ও” শক্র বলিয়া 

গণনা করি নাই, সেই রূপ এই পুরোহিত গণ জ্বীবিত হউন । পুর্বে যাহার] 

আমাকে বিনাশ করিতে. আসিয়াছিল, যাহারা বিষ প্রদান করে, যাহারা 

আমাকে অগ্সিতে দগ্ধ করিতে প্রবুত্ব হয়;ষে সকল দিগ্গজ আমাকে, 'স্বভাষধত, 

(করিয়াছিল, যে ষকল ভূজঙ্গ আমাক দংশন করে,আমি-তাহাদের সকলকেই : 
মিএ্ভাবে দর্শন/করিতেছি, সকলের প্রতিই. আমার সমদৃষ্টি রহিয়াছে । «"আমি 
কথন কীহারো অনিষ্ট চিন্তা করি নাই । “ইহা যদি সত্য হয়, টা হইলে 

| সেই স সত্য অহসারে এই অন-বাবকগণ জীবন প্রাপ্ত হউন... 
ক এল “:ীন্বগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুষাদ, ).. 
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৭২৪ | নবজীবন। 

এ কড় কম দৃশ্য নয়। ফীশ্ড খুষ্টের মৃত্যুকালের যে দৃশ্যের উল্লেখ ঝরি- 

 ঝ্লাছি, তদপেক্ষ। উহা কম দৃশ্য নয় । উহ! তদপেক্ষা বড় দৃশ্য ৷ যীশুুষ্টের 
মৃত্যুকালীন দৃশ্যে নিকুণ্টের' প্রতি শ্রেষ্ঠের কৃপা করুণ! দেখিতে পাই; প্রহলাদ 
রিতের এদৃশ্যে ব্রন্াত্মকের প্রতি ব্রহ্গাত্মকের মিত্রতার গাঢ় অনুরাগ 

দেখিতে পাই । বীশুধুষ্টের করুণা অতীব মনোহর, কিন্ত উহা তীহার 
নিজের অতীব মনোহর হৃদয়ের একটি ভাব মীত্র, ভাগ্য বলে তেমন হৃদয় 
না! পাইলে, তেমন ভাবও কেহ অনুভব করে না। প্রহ্লাদের প্রগাঢ় অনুরাগ 

প্রকৃত সণত্ববাদী সন্বপ্রেষ্টের প্রেম__ষে কেহ হউক না কেন,সে সশত্ববাদ 

সম্যক বপে বৃঝলে,ঃসেঃনূপ সব্বপ্রেমিক হইরা সেঠরূপ প্রগাঢ় প্রেম প্রদশশন 

করিতে পারে। ভারতের সমত্ববাদ ঘুক্তি মূলক বলিয়া! উপলব্ধি করিবার 

জিনিস এবং সেই জন্য সেই সমত্বাদ-মূলক সর্বব্যাপী প্রেমও শিখিয়া 

অধিকার করিবার জিনিস। খুষ্টীয় প্রভৃতি শাস্ত্রের সমত্বদাদ সম্পূর্ণকপে 

যুক্তিশূন্য ও অর্থহীন এবৎ ঘটনাক্রমে প্রেমিক হৃদয়ের অধিকান্দই না হইলে 

প্রায় কেহ সে সমত্ববাদ অবলগ্বন: করিয়া সর্বব্যাপী প্রেম কেবল শিক্ষা দ্বার! 

অধিকার করিতে পাঁরে না। খুষ্টুধন্ম্ে যে সমত্ববাদ আছে, তাহার অসারতা 

ও অযৌক্তিকতা বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে তাহ! কেবল ভারতের সম্ব- 
বাদের কথা শুনিয়। কথিত এবং সে ধঙ্খে যে প্রেমবাদ আছে, তাহা ভারতের 

€প্রমবাদের ন্যায় সমত্বধাঁদ-মূলক নয়, কেবল যীশুখুষ্টের পরম তরেমপু্ হৃদয়ের 
উচ্ছীস এবং বাসন মাত্র | 

ুষ্টী় গভৃতি শাস্তে যে প্রকৃত সমস্ববাদ.ও প্রেমবাদ নাই, তাহার আর 

একটি উত্তম প্রমাণ আছে । খুষ্টান প্রভৃতি ধন্দমীবলঙ্বীরা বলেন যে সকল 

মানুষ ঈশ্বরের স্থষ্ট বলিয়া! সমান । কিন্তু শুধু যানুষইত ঈশ্বরের সথষ্ট নয়, 
পশু পক্ষী বৃক্ষ প্রস্তর মুত্তিকা সকলইত ঈশ্বরের স্থষ্ট | বে শুধু মানুষই মানুষের 

সমান এবং মানুষের প্রেমের পাত্র কেন ? পশুপক্ষী গাছ পাল! প্রস্তর পর্বত 

মান্থষের সমান ও প্রেমের পাত্র নর রন? সমদর্শাঁ এবং সর্বপ্রেমিক হিন্দু 

ত মানুষকে পশ্তপক্ষী গাছপালা প্রস্তর তি হইতে পৃথক জ্ঞান করেন না 

মানুষ পশুপক্ষী গাছপালা প্রস্তর প্রভৃতি সকল পদার্থকে সমান জ্ঞান করেন 

এবং সমান ভালবাসেন । প্রহ্লাদ দৈত্যশিগুগণকে উপদেশ দিতেছেন:: ও 

" দেবা মন্ুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষ সরীক্থপাঃ | রা 
ন্বপমেতদ্রনস্তস্য বিষ্গোর্ডিন্নমিব শ্থিতম, ॥ 
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এতদ্বিজানতা সবর্বং জগৎ স্থাবর জঙজমম.। 

দ্রষ্টব্য মা বদধিষ্ুধভোহয়ং বিশ্বরূপধূক, ॥ 

(বিষুপুরাণ, প্রথম অংশ -- ১৯অ, ৪৭ ও৪৮) 

দেবতা মনুষ্য পশুপক্ষী রুক্ষ ও সরীস্থপ, ইহার। অনস্তদেবেরই স্বরূপ, 

কেবল শ্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে মাত্র । যিনি এই সমুদার বিষয় জ্ঞাত 

আছেন, তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে আত্মবৎ দেখেন, কারণ বিষুই বিশ্বরূপ 

ধারণ করিয়! রহিয়াছেন । 

বিশ্বে যত কিছু আছে, মানুষ বল, পশু বল, পক্ষী বল, সরীস্থপ বল, গাছ 

বল, লতা বল, প্রস্তর খল, মুন্তিকা বল, সকলই সেই এক ব্রহ্ম পদার্থে নির্মিত ॥ 

এবং সেই এক ব্রন্মের রূপ মাত্র । মতএব শুধু সকল মানুষই যে সমান তা 
নর. জগতে যত কিছু আছে সবই মানুষের প্রেমের পাত্র । তাই হিন্দুর ধর্ম 

শাস্ত্রে শুধু সকল মান্ুষকে- শক্র মিত্র নির্বিশেষে, সকল মানুষকে ভালবাসিবার 

উপদেশ নাইঈ+শক্র মিত্র স্বপক্ষ বিপক্ষ হিতকর অহিতকর নিব্বিশেষে, মানুষ 

পশুপক্ষী জল স্থল বৃক্ষলত1 প্রস্তর সু্তিক! সকল পদ্ধা্থকেই সমান ভাল- 

বাসিবার উপদেশ আছে। সে উপদেশের নাম__মৈত্রী-বাদ । একমাত্র 

হিন্দুশাস্ত্রেই মে উপদেশ আছে । কি থ্ষ্ায় কি মুসলমান কি অপর কোন 

ধন্মশাস্ত্রে প্রকৃত সমত্ববাদ নাই: বলিয়াই সে মৈত্রীবাদরূপ উপদেশও নাই । 
মানবশাক্ত্রে মৈত্রীবাদের ন্যায় মহৎ উপদেশ আর নাই । এবং মানবশাস্ত্রের 

মধ্যে কেবল মাত্র হিন্দুশাস্ত্ে সে মহত্তম উপদেশ আছে । 

হিন্দুর মৈত্রী বলিতেছে যে, হিন্দু পৃথিবীর অপর সকল লোকের অপেক্ষা . 
অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও মহৎ । অতএব যদি সকলের অপেক্ষ! মহৎ উত্তম 

' ও শ্রেষ্ঠ হইতে হয়, তবে প্রাচীন হিন্দুর ধন্ম গ্রহণ না করিলে এবং প্রাচীন 

হিন্দুর ধর্্মশান্ত্রের শরণাপন্ন না হইলে, চলিবে না ৯ 



ব্রিগুণ ও সৃষ্টি । 
প্রকৃতির প্রথম পরিণাম--মহৎ-তত্ব। 

আমরা পুর্বে দেখাইয়াঞ্ে যে সাংখ্যমতে সত্ব রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থা 

»প্রকৃতি, এবং তাহাতে পুরুষের সংক্রামিত শক্তি হইতেই জগতের স্থষ্টি 
হইয়াছে। জগত কারণ অনুসন্ধান করিয়া,সাংখ্যকার ইহার অধিক দূর অগ্রসর 

হন নাই। তিনি ইহাকেই জগতের মুল কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, এবং এই 

জন্যই ইহার প্রকৃতি নাম দিয়াছেন। তিনি বলেন, 

“প্রকতেরাদ্যোপাদানতান্যেবাং কাষ়ত্শ্রতেঃ 1 ৬৩২ | 

প্রকৃতিই জগতের আদি উপাদান আর সমস্তই স্থষ্ট। বিজ্ঞানভিক্ষু 
বলিয়াছেন, “প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য অংজ্ঞামাত্রমিত্যর্থঃ |” অর্থাৎ প্রকৃতি 

এই জগতের মূলকারণের সংজ্ঞামাত্র। প্রকৃতিই জগত কার্যের প্রকৃত কারণ 

«প্রকরোতি” এই জন্যই ই্থার নাম প্রকৃতি হইয়াছে । ৪৪ 

সেষাহা হউক, সাংখ্যকর্তা মতে এই সাম্যাবস্থা (এই 1500119:80100 

অবশ্থা--অথব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যাহাকে 206১919 অবস্থা বলেন) সে 

অবস্থায়__পুরুষের সান্নিধ্যবশত-_বৈষম্য হইলে তাহাতে, সত্বগুণের বিশেষ 
আধিক্য হয়। জড়প্রক্কৃতির সহিত প্রথম সন্মিলনে, অথব! প্ররুতিতে পুরুষের 
ক্রামিত শক্তিতে উল্লিখিত সত্বগুনের আধিক্যে প্রকৃতির প্রথম পরিণ1ম হইল 

মহ তত । 

প্রকৃতে মহান 1১।৬১.। 

বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন, “গুণক্ষোভে জায়মানে,মহান, প্রাছুর্বভিব হ* 

“পরম পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতিতে চিৎ্শক্তি স্বরূপ বীর্ধ্য আহি হইলে 
প্রকৃতির গুণক্ষোভ সি হই'রা তাহা হইতে প্রকাশ বহুল মহত্ত্ব গ্রস্ত 

হুইল |” (শ্রীমদাগবতের তৃতীয় ্ বন্থ) 

এই মহত্বত্থ কি? সাংখ্যমতে কি মুন্ৃষ্য, কি পশুপক্ষী, কি উচ্চতর দেবতা, 

সমস্ত প্রাণী মাত্রেই (এমন কি জড়ধৎ পদার্থেও ?) যে বুদ্ধির ক্র্তি দেখিতে 
গাওয়া যায়--এই মহত্ত্ব তাহার মূল কারণ-_অথব। বীঙ্জ শ্বরূপ।: . ইহাই 

_ জগতের সমষ্টি বুদ্ধিঃ বা সমষ্টি জ্ঞানের (0০৮98250০৩) বীজ। সমস্ত জগতের 

_ প্রত্যেক প্রধণীতে যে জ্ঞান ছিল বা আছে তাহা! সেই সমষ্টি শা 
অন এবং তাহার আংশিক বিকাশ মাত্র। অন্থগীতায়' আছে_-: 



ভ্রিগুণ-ও ক্ৃষ্্ি) ূ ৭২3. 

“সর্ত্রক্রতিমাল্পে: কে সর্বংব্যাপ্য স তিষ্ঠতি |” 

এই মহত্ত্ব সর্বত্র শ্রুতিমান; এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান 

ব্যাপিয়া রহিয়াছে । ্ 
ষেমন বিজ্ঞান মতে সম্টি ভাবে ধরিলে প্রাকৃত শক্তির (105185 র), 

কথন ভাস বৃদ্ধি হয় না, যেখানে যে শক্তির বিকাশ হয় তাহ! এই মূল, 
শক্তিরই অৎশ মাত্র, যখন তাহার লয় হইবে--তখন তাহ মূল সম্ট শক্তিতে 

গিয়া মিশিয়া যাইবে--কেহ কখন এই শক্তি ্যষ্ট বানাশ করিতে পারে 

না, (ইহাকেই বিজ্ঞানে ]ঞদ ০৫ (278195 অথবা] 9791.5691709 08 

[0১০85 ০: 101০9 বলে) সেইরূপ মহত্তত্বও সমর্্ট বুদ্ধি--যেখানে যখন 

বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ দেখা যাঁর, তাহা এই সমষ্টি বুদ্ধি বা মহত্তত্বের অংশ 

মাত্র। অথব। যেরূপ তাপ শক্তি এক হইলেও বস্তবিশেষে এবং কারণ 

বিশেষে তাহা সম তাপ হইতে ভিন্ন হইয়া আংশিকরূপে অধিক বা 
অল্প পরিমাণে প্রকাশ পায়, সেইরূপ মহত্ত্ব বৈষম্য ঈ্ধশত যখন তাহ! 
(রজঃপ্রভাবে অথবা তমঃ সহিত মিলিত হহয়1) আংশিকরূপে প্রকাশ পাইল, 

তখনই প্রাণীর উৎপত্তি--তথনঈ আমরা প্রাণীমধ্যে ইহার (বুদ্ধির ) 
অস্তিত্ব দেখিতে প্রাই। এই মহত্তত্বের ইংরাজিতে কোন প্রতিশব বা 
ভাবব্যগুক কথা নাই । টি 017 কিম্বা 9০৮1, 15৪87 01,9 বল! 

ধাইতে পারে । 

এট বিষয়ে-_সাংখ্যমতের স্থষ্টিতত্বের সহিত রা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত- 

দিগের মতের কিঞি বিশেষ আছে । বৈজ্ঞানিক পণ্গিতগণ বলেন, ষে 

ক্রমোন্নতি দ্বার! প্রকৃতির চরম পরিণামেই, বুদ্ধি প্রস্ৃতির উৎপত্তি ও উন্নতি 
হয়। যাহারা ভার্ষ্বিন সাহেবের 07৮1818 ০£ 97১9০195 পড়িয়াছেন তাহারা 

জানেন, কিরূপে তিনি ক্রমোনতি দ্বারা মৎস্য হইতে সরীস্যপ তৎ্পৰে 
স্তন্যপায়ী এবং সর্বশেষে মনুষ্যস্থি, হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন এবং, 

কিরূপে বুদ্ধি বৃত্তির আরত্ত ও ক্রমে-জুমে উন্নতি হইয়াছে, ভাহাও বুঝাইয়া 
দিয়াছেন; সাংখ্য পণ্ডিতগ্ণও বোধ হয় সাধারণ প্রাণীর ক্রমোন্নতির সহিত 

বৃদ্ধি প্রভৃতি বৃদ্ধির ক্রমবি কাশ বুঝিতেন,নতৃবা ভগবান পতঞ্জলি কেন ব্লিবেন, 

যে জন্ম ঁষধি মন্ত্র তপ বা সমাধি এরই পাঁচ উপাত্ব হারাই সিদ্ধি অথবা. 
প্রশ্কাতির আপুরণ (1)65/6101377906)- ভয় এবং সেই ্রন্কৃতি তর. 'আপুরণ হইতেই 

জাত্যস্তর পরিণমে হইয়া থাকে]. কিন্তু সাংখ্যরর্তী একথা: বলেন, মায়ে বুদ্ধি, 



৭২৮ নবজীবন | 

প্রভৃতি প্রথমে ছিল না-_জীবস্থপ্টির ও উন্নতির সহিত তাহাদের স্থি 
' ওরৃদ্ধি হইতেছে। বলিয়াছে ত সাংখ্যমতে যাহা ছিল না তাহার স্থা ্  হইতে 

পারে না । “নাবস্তনো বস্ত সিদ্ধি” 1১1৭৮ | 

* যাহা নাই তাহা! হইতে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না অথবা বিন! 

ফাঁরণে কোন কাধ্যেরই উৎপত্তি হয় ন1-কারণের মধ্যে কার্ধ্য নিশ্চয়ই 

নিহিত থাকিবে । সুধু তাহাই নহে--“শাক্তস্া শক্তকারণাৎ” | ১। ১১৭। 

অথবা “7175068 0:৩-৪196 7১০৮০022115 ঠা) 8১10 ০805০৮ _ উপযুক্ধ কারণ 

হইতেই তদুপযুক্ত কাধ্য অস্তব। সুতরাং তাহার মতে এই বুদ্ধি বীজ 

প্রথমেই হ্যাট হইয়া প্রকৃতিতে মিশিয়াছিল। যতদিন তাহার উপযুক্ত 

বৈষম্য ও পরিণাম হয় নাই, ততদিন তাহার আংশিক প্রকাশ ছিল না| 

যখন বৈষম্য হইব] লত্ব, রজঃ ও তমের বিশেষ পরিণাম হইতে লাগিল, | 

তখনই এই বুদ্ধিরঞ্কর্রকাশ আরস্ত হইল। যতই: ক্রমে ক্রমে রজঃ প্রভাবে 

বুদ্ধি শক্তির আংশিক বিঞ্ণাশ ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাহা হইতে 

জৈবনিক শক্তির আধিক্য ও জাত্যস্তর পরিণাম হইল । এক কথার এ বিনয়ে 

সাংখ্যের মত ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত ঠিক বিপরীত। বিজ্ঞানবিদগণের 

মতে বাহ্যিক অবস্তা জন্য_-পরমাণ,র বিশেষ সংযোগ বিক্বোগ্ন জন্য--জীবের 

উন্নতি ও তাহার শক্তির স্ক্তি*__সাংখ্যমতে জীবের আন্তরিক শক্তি ঝা 

সত্বগুণ জন্য বুদ্ধি বৃত্তির স্ফর্তি জন্যই তাহার উন্নতি । তবে সাংখ্যমতের 
পক্ষে আমরা বলিতে পারি যে, যখন দেখিতেছি, থে পরমাঁণ,র সশ্মিল- 

নেই (06687881000 07909: হইতেই) উত্তাপ প্রভৃতি শক্তির আবির্ভাব 

(ি০10108) হয়, পুর্বে পরমাণ, রর মধ্যেই উত্তাপ প্রন্থৃতি তেজের নুল, 

কারণের অস্তিত্ব ন! থাকিলে কখন যেমন তাহ! হইছে তাহাদের আবি- 

ভাব হইত না, গেইরূপ প্রকৃতি মধ্যে বুদ্ধি [প্রভৃতির বীঙ্গ পূর্বে নিহিত 
না থাকিলে, তাহা হইতে কোনরূপ পরিণামেই প্রাণীগণের বুদ্ধির রতি 

হইত ন!। সাংখ্যকার স্পষ্ট দেখাইয়াঠেন যে বুদ্ধি পরমাণ, সংযোগের সাং সি রর 

দ্ধিক বা আগন্তক অথবা নৈমিত্তিক ধর্মী নহে, রদ জি 

পন ভূত চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাহহত্যেপি চ”। € ৯২৯ 8: | 

* পরমাণ বাদী পঞ্ডিতদ্িগের মতে 11166 01969938" ও ০১০৪, 
8100 | ০৪৩৪, 8100 96 00 19061084 7110]) 018010, 22. 0 0 



ান্রগণ ও ত্যান্ | 7 শন 

'অর্থাৎ চৈতন্য (প্রকৃতিতে সংক্রামিত পুরুষের ধর্ম ?) কোন ভূতে (616-. 
[09063 এ)অথব তাহাদের সংযোগ (০0020108610) হইতে উৎপন্ন হয় না। ' 

সুতরাং জাংখ্যম্নতে পূর্বে বীজ না থাকিলে বুদ্ধি প্রভৃতির আবির্ভাব 
হইত না। | 

যাহা হউক এই মহত্বত্ব_বা সমষ্টি-বুদ্ধি-বীজইী, সাংখ্যমতে জন্য 
ঈশ্বর | পূর্বের বলিয়াছি মহগ্ততই সমস্ত জগতময় ব্যাপিয়া আছে--এবং ইহার 
অতি সামান্য অংশ হইতেই আমাদের, বুদ্ধি বৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছে। 
এই জন্য আমাদের ব্যাষ্টি (0791510591) বুদ্ধি ও মন এই সমষ্টিবুদ্ধি মহত্তত্থের 
অধীন । ইহাই সমস্ত জাগতিক কাধ্যের আদি 5 (81756 08896) 

কপিল বলেন,_- 

_. “মহাদাখ্য মাদ্যং কার্ধ্যং ত্মনঃ।” 
এই মহততত্ইই কাধ্যের আদি কারণ, ইহাই মন) ঞ্থব ইহা হইতেই 
আমাদের মনের উৎপত্তি হত্স। পূর্বে বলিয়্ছি এইরূপ জন্য ঈশ্বর বা 
জগতের আদি কর্তা সাংখ্য পগ্ডিতগণ স্বাকার করিতেন। তিনি এইরূপ 
ঈশ্বরই সর্ব প্রমাণ সঙ্গত;বিবেচনা করিতেন । তিনি বলিয়াছেন “ঈদৃশেশ্বর- 
সিদ্ধিঃ সিদ্ধ! ।৮* পরববস্তাঁ আর্ধ্য পণ্তিতগণও এই মহত্বকেই ঈশ্বর,বলিয়াছেন। 
অন্ধুগীতায় আছে, 

গ্ষহানা মতিরবিুর্জিষ,ঃ শল্ৃষ্ ীর্ধ্যবান। 
বুদ্ধি প্রজ্ঞোপলন্ধিশ্চ তথা ব্রন্ধা। ধৃতিঃ স্থৃতিঃ 
র্যায়াবাচটকরেতৈশ্হানাত্মা নিপদযতে |” 

'  * পাংখ্যকার ঠিক এরূপ কথা বলেন নাই। তিনি বলেন, যে পুরুষ নি? ণ, 
এছন্য দেশ কাল গুণধুক্ত নহেন--অথাৎ তীঙ্থার ব্যাণ্ডি প্রসৃতি আমরা 
বুঝিতে পারি না। তবে প্রকৃতির সার্লিধ্য জন্য_-এবং যতি অবস্থায় 
প্রকৃতির বহু পরিণাম থাকায়-__ পুরুষ তাহার সান্নিধ্যে বছুরূপ হইয়াছেন। 
ব্যাবৃত্বো ভূয়রূপঃ। ৯। ২৬৯ কারণ.. পুরুষ *'“সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাক্ষিব» 
বোধ হইলেও প্রকৃ পক্ষে প্রকৃতির সহিত জড়িত এবং ক্ফটিকবৎ তাহার 
দ্বারা রঞ্জিত।*স্তরাৎ যখন পুরুষ প্রলয় কালে মূল প্রকৃতিতে লীন হয়-তখনও .. 

তাহার প্রক্কাতির সহিত সংশ্রব ঘুচে না। '“ন কারণ লয়াৎ কৃত কৃত্যতা 
মগ্ুবছুথানং৮। ৩।৫৪। . সুতরাং ইহা: হইতেই আবার সৃষ্টির প্রাক্কালে 
প্রকৃতিতে শক্তি. স্ঞ্ধীরিত হয় :এবং ফ্বেই জন্যই পুমর্বার ্থষ্টি হইতে 
থাকে। এই" ৮১৫০ লীন গুজবের নিই শত পক্ষে খর 



শি 

৭৩০ নবক্াবন | 

অর্থাৎ যিনি মহত্তত্ব--তিনিই আত্মা.) মহান, মতি, বিষ, জি, শু, 

'বীর্যযবান্, প্রজ্ঞা, উপলবি, ব্রহ্মা, স্থৃতি, ধৃতি. প্রভৃতি শব্দ পর্যযায়ঞ্রমে এই 
মহত্বত্ব.বাচক মাত্র । 

বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন, 

“মনো! মহান মতিবর্ ূর্ববদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ 1 
অতএব যাহা মহত্ব তাহাই ব্রন্ষা, তাহাই হিরণ্যগর্ত, তাহাই কার্ধ্য 

ঈশ্বর । ইহার দ্বারাই আমাদের সমস্ত বুদ্ধি বা সমস্ত কার্ধ্য নিয়মিত 
ও পরিচালিত হইতেছে। | 

অতএব দেখা গেল সাংখ্য মতে ঈশ্বর যিনি, তিনিও নিষ্ষিয পুরুষের 

সান্নিধ্যবশত সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতি হইতে সত্বাধ্যিকে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই 

সক্রিষ (জন্য) ঈশ্বর সাংখ্যের পুরুষ বা বেদান্তের নিুণ ব্র্ম হইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন * কপিল ষুনির কি আশ্চর্ধা সাহস ! তিনি জগৎ স্থষ্টি করিতে গিয়া ঈশ্বর 

স্ষ্টি করিয!] ফেলিয়ািন 1! সসেশ্বর সাৎখা, পঞ্ভিত ভগবান্ প্তগ্রলি কিন্তু 

এতদুর যাইতে সাহস করেন নাই, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে এট মান বলিয়াছেন, ষে 
“কেশকম্মাবিপাকাশমৈরপরামষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর2 1 | 

পুর্ক্বে দেখাইয়াছি, যে সাংখামতে প্রলগ়্ের অবস্থায় যে, তমে গুণ মাত্র 

সর্বত্র বিদ্যমান ছিল, অথবা আধুনিক বৈচ্ছানিক পণ্ডিতগণ ষাহাকে পরমাণু 
১০৮ পাপা ০০৬ পারা ০াপি পপি দীপক ০২১০৭ শপ পাপী ৮৮৫৭ ক পাপ জপ এজ 

নিত্য নহেন, জন্য--এবং এই ৰূপ 1 ঈশ্ব়ই ২ সাহথ খ্যমতে ত সর্কপ্রমাণ সিদ্ধ । 
“স হি সর্বধবিদ্ সব্বকর্তী” | ৩1 ৫৬। কিন্ত 'আাঙ্গর! পৃবের্ব বলিয়া যে 
পুরুষের ষে শক্তি গ্রকৃতিতে সঞ্চারিত হয়-__ভাহাকেই প্রকৃতিতে লীন 
পুরুষের অংশ বলা! যাইতে পারে। ক্আমরা পুর্বে দেখাইয়াছি উহাই 
মহতব্ব।, সাৎখ্য ভাষ্যারগণ এবং পরবতী আধ্য পগ্ডিতগণ এইরূপ 
বুঝিয়াছেন 1 

ক বিজ্ঞান ভিক্ষু ররর 
“অত্র শাস্ত্রে কারণ ব্রঙ্গ তু পুরুষ সামান্যং নি? শমেবেষ্যতে ।' ঈষ্ব- 

রানভ্যুপগমাৎ। তত্র চ কারঃশব্দঃ স্বশক্তি প্রকৃত্যুপাধিকে! বা নিমিত্ত .. 
কারপভাপরো বা পুরুষার্থস্য প্রকৃতি প্রবর্তকত্বাদিতি মস্তব্যম্ ॥ 

সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য । 

অর্থাৎ সাংখ্যশান্ত্রে কারণ ত্রদ্মকেই নিশু4 পুরুষ সামান্য বল! হইয়াছে ্  
ঈশ্বর প্রাণ সিদ্ধ নহে। এস্থলে কারণের, অর্থ এই বুঝিতে 'হইবে,.ধে... 
ইহারই শক্তি, প্রকৃতিতে উপস্থিত হুইয়াছে। ইহারই জন্য প্রকৃতি স্থষ্টির.. 
'নিষিস্ক কারণ এবুং, ইছ্থারই জন্য গ্রাকৃতি জগতের ্রবর্ধক হইয়াছে |... রি 



ভ্রিগুণ ও সৃতি ।  . সত, 
সপ মাত্র: (186079690. 10885 0720780062৪ 00৩ 8198018169 2970 

600016529 ) বলেন, তাহ. বর্তমান ছিল, তাহাতে শ্রেষ্ঠতম পুরুষের 
সংক্রমিত শক্তি (7181) 1১০6০0191) আহিত হওয়ায় তাহা হইতে প্রথমে 

রজঃ পরে সত্ব গুণের উৎপত্তি হইয়া ক্রমে সঞ্চরিত পুরুষ শক্তি বলে, 
তাহাদের সাম্যাবস্থার সত্ব পরিণামে 'মহত্তত্ব বৃদ্ধি হইলে সমুদ্র" তম 
অর্ভহিত (01517559750100) হইয়া! গেল । 

“জগতের অঙ্কুর স্বরূপ সেই মহত্তত্ব আপনাতে হুক্মরূপে অবস্থিত বিশ্বকে 

গ্রকটাকৃত করিয়া যে তীষণ তম প্রলয় *কাঁলে তাহার আপনাকে প্রকৃতিকে 
বিলীন করিয়া! রাখিয়াছিল, সেই তম$ঃ পান করিল 1” শ্রীমভাগবত 

তৃতীয় স্বন্ধ। ২৩ অধ্যায় । এইরপে স্য্টি বীজ-মহত্বত্ব মধ্যে সমস্ত 
বিলীন হইয়! ক্রমে তাহা হইততই স্যা্ট আরত্ত হইল।* অতএব মহততত্বই 

স্য্টির মূল কারণ । প্রতি এই মহত্ত্ব হইতেই চ্র্টির শক্তি প্রাপ্ত হয়। 

নতুবা প্রন্বর্তির স্বতঃ প্রবৃত্তি সম্ভব'নছে। সাথ খ্য করব লিয়াছেন, সর 

“আদ্যহেতৃতা তন্বারা পারম্পর্য্েপ্যণ বৎ | ১1৭8 | 

"অর্থাৎ এই মহত্তস্ব দ্বারাই প্রক্কতি পরমাণুর মত-স্থণ্ষ শক্তি প্রাপ্ত হয়। 

আবার মহত্ত্ব পুরুষ হইতে শক্তি প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহ প্রকৃতিতে স্থষ্টি 

শক্তি সংক্রামিত করিতে পারে । সাংখ্যমতে, * 

“অস্তঃকরণস্য (মহতঃ) তছুজ্জলিতত্বালৌহবদধিষ্টাতৃত্বং । ১1৯৯ 

পূর্ব্বে বলিষ়াছিত, সান্িধ্যজন্য লৌহ যেরূপ চুম্বক ধর্ম প্রাপ্ত হয় সেইরূপ 
মহত্তত্ব পুরুষের নিকট প্রাপ্ত শক্তি হইতেই স্থির শক্তি প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক 

এই মহত্তত্ব আর কিছুই হে একতিতে নি (সন্বগুণযুক্ত) ০৪ 

শক্তি মীত্র 

৯৩। প্রকৃতির দ্িতায় পরিণম-হস্কারতন্ব। 

এই মহত্তত্ব স্থষ্টের আদি কারণ হইলেও প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ, ইহার 

বিকার না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ত্য হয় না। কারণ, বলিত্বাছিত, বত দিন 

এই সত্ব শক্তি,একভাবেই থাকে, (অথবা বিজ্ঞানের কথায় যতক্ষণ 158115 

8০৮০০99  অবস্থায় থাকে) ততক্ষণ কোন কাঁধ্য হইতে . পারে না। 

৯ 

যে শা শি দ্বারাবা যে উপায় দ্বারা তাহার পরিণাম... হয়-_বা. উচ্চতর ্ 

.» পুর্বে বিজ্ঞান মতে স্য্ট প্রক্দিয়! দেখাবার, সহ. এ কহ সর হত 
সত্য, তাহ দেখান হুইয়াছে। -. 



শ৩২ মবজীবম। 

শক্তি, নিন্নতর শক্তিতে--অথব1 সত্ব শক্তি তমঃ শক্তিতে পরিণত হইতে 
| পারে--তাহাই প্রকৃত পক্ষে স্থষ্টির কারণ । 

এই জন্যই সাংখ্যকার এই মহত্ত্বকে, অথবা! শুদ্ধ সত্ব শক্তিকে কেবল 
পালনী শক্তি বলিয়াছেন। তিনি বলেন,__ 

মহতো হন্যৎ। ৬7 ৬৬ | 

* অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যতীত সমুদীয়ই মহত্তত্বের উপর নির্ভর করে। বিজ্ঞান 
ভিক্ষু বলেন,_ 

“স্ৃষ্্যাের্দন্যৎ পালনাদিকৎ তন্মহত্তত্বাস্তৰতি। 

অনেন চ স্ত্রেণ মহ্ভত্বোপাধিকৎ বিষ্ঞোঃ পালক ত্বমুপদাদিকৎ | 

মহত্তত্বোপাধিকত্াৎ তু বিষ্ুর্মহান্ পরমেশ্বরে! ব্রঙ্গেতি চ গীয়তে ।” 

অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যতীত পালনাদি সমুদায়ই মহত্ত্ব হইতে হইয়া থাকে। 
এইজন্য মহত্তত্বকে পালফ বিষু পরমেশ্বর বা ব্রহ্মা প্রভৃতি বলা হয়।* 

অতএব যদি প্র্ীভপক্ষে মহত্ত্ব হ্ির কর্তা না হইল, 'তবে স্ষ্টি 

কার্য্যের কর্তা কে? সংখ্যর্কীর বলেন, এই মহত্ত্ব হইতে যে অহঙ্কার 
তত্বের উৎপত্তি হয়, মহতোইহঙ্কারত ১/৬১) ভাভাই স্থর্টির মূল কাঁরণ। যেহেতু 

“অহঙ্কার কর্তাধীনা কার্ষ্য সিদ্ধিঃ 1৮ ৬1৬৪, 

বিজ্ঞান ভিক্ষু ব্যাখ্যায় বলেন, অহঙ্কার রূপ ষে কর্তা তাঁহারই অধীনে 
স্যষ্ট ও সংহার রূপ কার্ধ্য নিষ্পত্তি হইয়া] থাকে । 

এই অহংতত্ব কি? যাহারা বৈজ্ঞানিক স্থষ্টি প্রণালী বুঝিয়াছেন, 

তাহার! একথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। যখন উচ্চতর শক্তি 0১121)0) 
7০৮90191) নিম্নতর শক্তিতে (10501 10069110121) পরিণত (08081017099) 

হয়-_-তখনই' রজঃশক্তি বা ক্রিয়া শক্তির (73960 72097৫5) উদ্ভব হয়্-_ 
' তখনই কার্য (সা) হয় । কুষ্টিসত্বন্ধেও এই নিয়ম । ষখন উচ্চতর সত্তশক্তি, 
আত কিক 

* কারণ পুর্ব্ব দেখ দেখাইয়াছি যে উচ্চতর শক্তি না থাকিলে সৃষ্টি 'কার্ধ্য 
থাকিতে পারে না-উচ্চতর সন্বভাঁব না থাকিলে, জাগতিক কাধ্য সমুদায়ই 
ংশ হইয়া যায়__-প্রলয়ের দিকে ভগতের গতি হয়। এই সন্ব শক্তিই 

জগত রক্ষা! করে, পালন করে। এই জন)ই বোধ হয়, যখন জগতের সত্বশক্তি 
অল্প হইয়া আইসে--অথবা যখন ধর্ষের (সত্দের) গ্লানি হয় “যদ যদ. তুধশস্য 

গ্লানির্ভবতি” তখন সৎস্বপূপ মহত্ুক্ধের বো বিষ্ণুর) অংশ জগতে আবির্ভাব, 
হইয়া সব শ্তি' বৃদ্ধি করির! দেন, প্রলয় বা ধ্বংশ হইতে ্গ্তকে রক্ষা ফা 
করেন / ইহাই হিন্দুধর্মের অবতার বাদ। ৮.8 8 

সপ ৯ সপ পপ সপ পা সাই 
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রজঃশক্তি উদ্ভব করিতে করিতে তমঃশক্তিতে পরিণত হইতে থাকে, *তখনই 

স্যর্টে হয়-তখনই ক্রমে ক্রমে এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি হয়! 

স্থতরাং জগতের স্য্টর অবস্থ! আর কিছুই নহে, কেবল যে উচ্চতর সত্বশক্তি 

বা! মহত্ত্ব উদ্ভ,ত হৃহীরাছিল, তাহ ক্রমে ত্রমে নিম্নতর তমঃশক্তিতে পরিণত 

হইবার অবস্থা! মাত্র । এই পরিণামের অবস্থার, এই কার্ধের অবস্থার মুল 
কারণ--বিজ্ঞান মতে শক্তির নৃন্যাধিক ভাব (0191599 ০৫ 1১০0%5191)-- 

আর মাংখ্য মতে অভঙ্কার ।--অথবা সত্ব রজঃ ও তমঃ মধ্যে প্রভেদ্দ ভাব। 

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন,__ | 
অতো] বেত্যোঃ) রপি লাধ্যক্ধারণভাব উন্নীযত ইতি 1, 

এই শক্তি হইতেই কার্য কারণ ভাব উৎপন্ন হইতে আর্ত হয়, 

অনুমান কর যায় । 

পূর্বে দ্রেখাইয়াছি যে, মহত্তত্ব উত্পন্ন হইলে, 'তাঁহার সহিত সমস্ত 

ভমঃ মিলিয়*এক হইয়াছিল । তাহার পর স্থুষ্টি সময়ে, বিভিন্ন বা 

বৈষম্য হইতে আরম্ত হইয়া তমঃ এক দিকে ও সত্ব একদিকে, অথব1 সত্ব 
তম£ঃ* হইতে, ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন হইতেছিল । কিম্বা তমঃ মহত্ত্ব দ্বার! 

উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হওয়ায় তাহার যে অস্বাভাবিক ৪) অবস্থ! 

(309৮9 ০? $9718100) হইয়াছিল, তাহাই দূর হইতে আরম্ত হইল । এই 

বৈষম্য এই' বিভিন্ন ভাব হইতেই কাধ্য কারণের উৎপত্তি । 
বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন. 

“অন্তঃকরণমেকমেব বীজাস্কুর মহাবৃক্ষাদি বদবস্থাত্রযমাব্রভেদাৎ কায 

বারণ ভাবমাপদ্যত |১, 

অথ51 মহত্ত্ব এক হঈলে ও, বীজ, অস্কুর ও বৃক্ষবৎ তিনটি অবস্থা বিভিন্ন 

হওয়াতেই অবিশেষ ভাব হইতে বিশেষ হইঞ্চে আরম্ভ হওয়াতেই-_ 
কাধ্যকীরগী ভাব উপস্থিত হইল। অতএব যে তত্ব হইতে অথবা 
মহত্তত্বের থে ভাব হইতে এই প্রভেদ্ হর, যাহা, হঈতে এই -অবিশেষাদ্ি 
শেষার্ত,, হয়-_-তাহাকেই অহঙ্কার তত্ব বলে। হর্বট ন্পে্সর যাহাকে 
এম 1 01709008610 বলিয়াছেন, অথবা যে.শক্তি বা ক্রিয়া 1. দ্বারা 

এপ (1757575 (79 হইয়া থাকে, ভাহাকেই অভংস্তত্ব বলা যায় 2 
সপ পপ উপ ০৯ পর পর সাপ সাপ 

'* সাংখ্যকার সমষ্টে সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্য ট বা বিশেষ স্থষ্টি বে (বিশেষত . 
আমাদের নিজের মনের স্হ্ ্ $ ও ও গীতি ) হই অচ্মান: (08358188) রর | 



৭৩৪. 'নবজীবন । 

« .১৪। অহংতত্ব হইতে স্কট প্রণাঁলী। 
তৎপরে মূল প্রক্কৃতির সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন শক্তিজন্য মহত্ত্ব, অহ- 

স্কার শক্তির দ্বারা তিন ভাগে পরিণত হইল । স্যতখ্যমতে মহত্ত্ব প্রকৃত 

'*  *শুদ্ধ সত্ব সম্ভতত হইলেও রগ ও তম প্রভাবে তাহার বৈষম্য বা বিকার হুইতে 

* পারে-__অথবা তাহার রজ পরিণাম ও তমঃ পরিণাম হইতে পারে। কারণ, - 

“মহছুপরাগাদ্বিপরীতৎ 1” ২।১৫ | 

অর্থাৎ মহত্ত্ব রজঃ ও ভয়; গুণের দ্বারা বিপরীত ব1 বিভিন্ন হইয়া 

থাকে। বিজ্ঞান ভিক্ষুও ভাষ্যে শ্রুতি প্রমাণে দেখাইয়াছেন __ 

« সাত্বিক রাজসশ্চৈব ভামসশ্চ ত্রিধা মহান্।” 

অর্থাৎ মহান, তিন অংশে বিভক্ত হয় £--সাঁভিক মহত্ত্ব, রাজসিক মহত্বত, 

ও তামপিক মহত্বত্ব ! 

পরবর্তী পুরাণ কর্তাগণ. এই তিন অংশের নামকরণ করিয়াছ্েন। 
বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসারে বলিয়াছেন, পা 

« অত্র সত্বাদ্যৎ শত্রষেন মহতো! দেবতোত্রয়োপাধিত্বাৎ তদাতিরেকেন ্রন্ধ 
বিষু শিবত্ববচনৎ। *%* আদৌ বিষ্রূপেনৈব মহানাবিভ্ভবতি | ৮ 

অর্থাৎ ধিনি মহান্তিনি স্বাদি গুণত্রয় আশ্রয় করিয়া, ব্রহ্মা,বিষু। ও শিব 
এই উপাধিত্রয় স্বীকার করিয়াছেন। তবে প্রথমে বিষুূপে মহান, 

'আবিভূর্তি হন, পরে তাহা হইতে ত্রহ্গা ও শঙ্করের উৎপত্তি হয়। অতএব 

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । মনুষ্যের অহংজ্ঞান ও ইচ্ছ! মধ্যে বিশেষ গ্রভেদ নাই । 
কক্স সাহেব বলিয়াছেন, 
ড71)9৮ 25 8009 151 19 16 2006 099 ও538102 0৫ 00133818%198? নাঃ 
2600৮ 0096 0101 1505 ০৪৮109৪0090 ০7 70204010168 ০*৫)97501- 

. 048 ০1 ৮0৪৮ 075670688 আ1)101) ঈ %:15 $01090 00০ [0001 
11901979707 1117 0888 

এই সা বা ঈপ সাকি? বেন সাহেব বলিয়াছেন, « 10612100105 

819030068০1 0১9 2206 ৮9০0 8269৫ 00 ০ 8061917০107) 
:%50/676 82৫ 9816-007857508107, কক্স সাহেব ঝলেন 1 18 89 

80065810006 619 090801005-8017 87)0 6119 00199 1 70119 90 চা 

0109 487018000০০. অত এব বেমন এই ইচ্ছার দ্বারা মানুষের মনে 

্বতঃক্রিয়া উপস্থিত হুয়া বৈষম্য ঘটার, সেই রূপ এই সমষ্টি স্্টিসম- 
গ্নেও. মহতত্ব হইতে অহংকার উদয় হই সত্ব, রজঃ.ও তমঃ সা রা 
হ্ইয়া ধায়। | | 28 

্ 8. 
০8 ছি ও ৪, ৪১ £ 

8:৮2 রর 2:85 রুা তি ৯, তত 
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দেখাগ্সেল, যাহা সাঁ্বিক মহত্তত্ব, তাহাই পালনী শক্তি; ইহা! হইতেষ্ট এই 
112১0: 7১0697:019] হইতেই ) জগত রক্ষা! হয়। রাঙ্সিক মহত্তত্বই স্থৃষ্টি 

পরিবর্তনী শক্তি ; ইনিই ত্রন্মা। আর যিনি জগণ সংহার করেন, জগৎকে 
তমো রাশিতে পরিণত করেন, তিনিই তামসিক মহত্ত্ব--তিনিই শিব । 

সে যাহ! হউক পুরাণের কল্পন! এস্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই । 
মহত্তত্বঃ অহংতত্ব দ্বারা ক্রিগুণ অনুসারে ত্রিধা বিভক্ত হইলে, তাহাদের তিন * 

বৈষম্য ভাব, 1 বিভিন্ন অবস্থা এই £--€১) বৈকারিক বা সাত্তিক অহং 
(২) তৈজন ব। রাজসিক অহং) আর (৩) তাঁমস, অহং। 

» €বকারিকাকন্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা । ৮ 

ইহাদ্দিগেরই নামান্তর সাত্তিক মহত্ত্ব, রাজসিক মহত্তত্ব, আর তামসিক 

মহত্ত্ব! এই রূপে মহত্তত্বের অহৎ পরিণাম (ব! 010976001561020) হুইতে 

প্রথমে যে তমঃ সহ মিলিত হইয়। মহত্ত্ব অবস্থিত ছিল, তাহ] বিভিন্ন হইয়া, 

শুদ্ধ নর্ত মহত ত্র, একদিকে হইল, আর মহত্তত্বের কতকা২শ তমের সহিত একত্র 

মিলিয়া তাহার তমোধিকার হইল এবং এই তমোধিকারের সহিত তাহার 
কতকীংশের রজোধিকার হইয়া! গেল! 

মহত্তত্বের এই শুদ্ধ সত্বাংশই মন। কারণ বলিয্াছি ত “মহদাখ্য- 
মাদ্যং কাধ্যৎ তন্মনঃ1” অহঃতত্থ হইতে ইহাই প্রথম ও শ্রেষ্ট পরিণাম । 

ইহাকে ইতরাজীতে 5700 70570, 785০]১০ (৫) প্রভৃতি বল! যাইতে পারে । 

সংখ্যকার বলেন। | 
” সান্বিক. মেকাদশকৎ, প্রবর্ততে বৈক্ৃতাদহৎকারাৎ। ২। ১৮ 

অর্থাৎ বৈকারিক অহঙ্কার হইতে সাত্বিক মন য়াহাকে একাদশেক্ছরিয় 
বলে) তাহাই উৎপত্তি হুইল । আর মহভত্বের যে অংশ তম: সহ মিশ্রিত হইয়া 

তমোবিকার হইল অথব। যে অংশ তমরূপে পরিণত হইল-_সেই তামস অহং- 

কার হইতে ক্রমে ক্রমে তমো বৃদ্ধি (বা. 00909818880) হইয়া, একে একে 

পঞ্চতনম্মীত্র শ্য ই হইল । | 

বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন.  .* 
“বক্তা সান্বিকাহস্কারাজ্জায়তে মনঃ অতশ্চ বাজপাহকালাদলেিযাি, 

তামসাহঙ্কারাচ্চ তন্সাত্রানীতা?পি গস্তব্যং 1” রঃ | 
এই পঞ্চতন্মাত্রকে সু্্ব ভূত ও. পরমাণু বল! হয়। । এজ বা. 

গরমাণ, সর বিষয় আমর! পরে দেখাইতে কট করিব। হাতা 
নত রর টি ক, টু 



৭৩৬ নবজীবন | 

আপ এই সান্বিক মহস্তব্বের তামসিক বিকার হইয়া যে তন্মা্ শনি, ট 

' হুইল, তাহাতে সেই সময়ে রজঃ শক্তি উদ্ভৃত হর! যে রাজমি ক,মহত্তত্ 
উৎপন্ন হয় তাহাই ইন্দ্রিয় উৎপত্তির কারণ। সত্ব প্রধান মন এবং তমঃপ্রধান 

 তুন্ান্র মধ্যে পরম্পর খাত প্রতিঘাতে পঞ্চতন্মাত্র গ্রাহী ইন্ড্রিয় গুলির 
সুষ্টি হঈল | এই ইন্দ্রিয় শক্তি জ্ঞান ও কর্শভেদে ছুই প্রকার । 
পঞ্চজ্ঞানেক্দ্রিয় ও পঞ্চ কম্মেন্দ্রিয় কেহ কেহ বলেন প্রাণের দেঃঠ911- 

ঠর) ক্রিয়াশক্তি আবশ্যক বলিয়া কন্মেক্দিয়--মার বুদ্ধির বিকাশের 

জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়। সে যাহা হউক মনের এই রজ্ো। বিকৃত ও ইন্দ্রিয় 
প্রকাশক শক্তি হইতেই পাঞ্চভৌতিক জগতের সহিত আমাদের সম্পর্ক 
থাকে । অথবা] যখন বাহ্য জগতের সহিত মনের সম্পর্ক থাকে, তখন 

ইন্দ্রিয় বৃত্তি গুলির সহিত একীভূত হইয়া যায়; সাংখ্কার বলেন 
রর মন ।২। ২৬1 সকল অবস্থাতেই মন ইন্দ্রিয় বৃন্তি গুলির 
সহিত একীভূত থাকে,তবে রোগে বা ধ্যানের দ্বারা মনকে কেবল” ইন্দ্িরগুলি 
হইতে পৃথক করিতে পারা ষায়। কারণ প্ধ্যানং নির্ব্বিষয়ষ মন: 1” 

আমরা হট ও ত্রিগুণ সম্বন্ধে অন্য কথ! পরে বুঝাইব | 
টপ গার স্টপ পাপ পপ জপ পা করা পর পপ প্রা পপ ০০০ ০৯০০০৬১৬১৪০ ১১ ০ লি ৪১৯ শা পপ না টা ধারা ও পা 

++ বোধ হর সামান্যতম জৈবনিক শক্তি (07980159010) (এমন কি-- 

0759010 00727909770 গুলির সংমিলনী শক্তিও) 'এই রাজসিক ইন্দ্রিয় শক্তির 
নিম্নতম (1০০86) বিকাশ মাত । ইহাকেই বোধ হয় জীবনী শক্তি (বা 
1৪1 1০709) বলা যাইতে পারে । ইংরাজীতে ষাহাঁকে 29:৮০ 09:99 

বলে তাহা ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়। এই 9:৮৪ 6০:০9 দুই প্রকার, 

80309 107599 এবং [30802 7807598 | বোধ হয় এই 5870908/ 1009 

10:০6 হইতেই জ্ঞানেক্ছিয় আর 220$0২ 0৫259 10:০9 "হইতেই কর্দেক্িয়ের 

উত্পপত্তি হয়। মন্ুষা প্রভৃতি প্রাণীদিগের সম্বন্ধে এই নিষম। এইতব্যষ্টি' 
ইন্জিয়তত্ব হইতে সাংখ্কার সমষ্টি ইন্দ্রিয় তত্ব শ্ির করিয়াছেন । 
অতএব ইন্দ্রিয় শক্তি বলিলে যেন কেহ আমাদের কোন, বিশেষ, 
ইক্্রিয়কে না বুঝেন। এস্থলে ইন্দ্রিয় অর্থে সংসারের সমস্ত ইন্দ্রিয় 
স্থ্টিকারী শক্তির সমষ্টি * বুঝাইতেছে।! সেই জন্য গোলযোগ 
হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া, বোধ হয় এক্স এক ইন্দ্রিয় শক্তিকে এক.এক, 
দেবতা বলা হইম্বাছে_-এক একটি পমষ্টি ইন্দ্রিয় শক্তিকে এক - একটি 
ইঞ্জিয়ের অগনিত দেবতা বলা হইয়াছে। একাদশেক্্িয় দেবাশ্চ, দিশ্বাভার্ক 
প্রচেতোশ্বি-বহ্ীন্দ্রোপেন্্র মিত্রকা _চন্দ্রশ্চ ইতি 1” বিজ্ঞানভিক্ষু- ভাষ্যে বলিয়া: 

.গেন “সমষ্টি চক্ষুরাদি শরীরিণঃ * * চক্ষ্ুরাদি- দেবী অয়াতে |. মা 
ব্যট্িকরণানাৎ সমর করণানি ৫দবতেত্যেব পধ্তবস্যতি ৮.১: 825 



ভক্তি। 
ঈশ্বরে ভক্তি । | 

দ্বিতীয় কথ।--শাগ্ডিল্য। 

শিষ্য। এক্ষণে শাগ্ডিল্য ত্রের মন্মীর্থ শুনিবার ইচ্ছ। রাখি। 

গুরু । প্রথমে তোমাকে আমার বল কর্তব্য যে, ছুই জন শাণ্ডিল্য 

ছিলেন, বোধ হর । একজন ভক্ভি-ধর্মের প্রথম প্রবর্তক; আর একজন 

শাগ্ডিল্য-হত্রের প্রণেতা । প্রথমোক্ত শািল্য প্রাচীন খষি, ছান্দোগ্য 

উপনিষদ তাহার নাম আছে। দ্বিতীষ্ষ শাগ্ল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক 

পণ্ডিত । ভক্তিন্ত্রের ৩১ সুত্রে প্রাচীন শাণ্ডিলোর নাম উদ্ধত হইয়াছে । 

শিষ্য । অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক স্থত্রকার প্রাচীন খষির 

নামে আপনারংগ্রন্থখানি চালাইযাছেন । যাই হৌক, ষদি স্ুত্রকার শাগ্ডিল্য 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত 5য়েন, তবে তাহার মন শেষে শুনিলেও হয়, 
না শুনিলেও হয় এক্ষণে প্রাচীন খষি শাগুলোর মতই ব্যাখ্য। ককন । 

গুকধ। ভাগ্য ক্রমে সেই প্রাচীন খষ-প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই। 
বেদান্ত, স্তরের শঙ্করাচাধ্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে কুত্রবিশেষের 

ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে কোলক্রক সাহে৭ এইরূপ অনুমান করেন, ষে 

পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই পপ্রাটীন খষ শাণ্তিল্য । তাহা হইতেও পারে, না 

হইনেও পারে; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধায় কথত হঈফ়াছে বটে, কিন্তু এই | 

রূপ সামান্য মূলের, উপর নির্ভর করিরা স্থির কর। যায় না ষে, শাগ্ডিল্যই 

পঞ্চরান্রের প্রণেত1। ফলে প্রাচীন খষি শাগিল্য যে,ভক্তি ধর্মের প্রথম প্রবর্তকঃ 

তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ মাছে ।  ক্রথিত ভাষ্যে জনয 

শঙ্কর, ভদ্তিবাদী শাগিলোর নিন্দা করিয়া বদিতেছেন৮-- 

“বেদবি এরঠিষেধশ্চভবঠি | চহযুখেদেবু পর: শ্রেয়ো ইল, 1শাভতিল্য ইং 
শান্মমধিগত: বান্, ইত্যাদি বেদনিন্দা দর্শনা ।. কাহার এষা কল্পনা 

ইতি জিদ্ধঃ।৮ এ রর ক 
সরা ।' “উহাতে বেদের বগ্রতিষেধ হইতেছে, 1 রে পরং ্  

লাছ না করিয়।, শা গিল্য এই শান অধিগমন করিয়া ভিলেন ডি এই সকল. 

ৰেদনিন্দ। দর্শন করায় সিদ্ধ হইতেছে, যে এ ক কল্পনা অসঙগত | 



(৩৮ মবজীবন ৷ 

শিষ্য। কিদ্তু এট প্রাসীন খখি শাণ্ডিলা ভক্তিবাদে কতদূর অশ্রগর 
,হৃইম্বাডিলেন, তাত] জানিবার ক্ছি উপায় ন্সাছে কি? 

গুরু। ক্ছি আছে । ' ছান্দোগা উপনিষদেব তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দশ 
অধ্যায় হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর। 

- “সর্বকর্মা সর্ববকামঃ সর্ধগন্ধঃ সর্রসঃ সর্বমিদমভ্যান্তোইবাক্যনাদর 

এষ ম আস্মান্তত্বদয় এত্ৈত্রদ্দেমিতঃ প্রেত্যাভিপস্ভা বিতশ্রীতি হস্যসাদদ্া 
নাবিচিকিৎসাইস্তীতিইম্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শািলাঃ1% 

অর্থাৎ, “সর্ব্কম্ট্রী, সর্কাম, সর্বগন্গ, সর্ধরস, এই জগতে পরিব্যাপ্ত 

বাক্য বিহীন, এবং আপ্তক্লাম ছেতু আদরের 'পেক্ষা' করেন না এই আমার 

আত্মা হদয়ের মধ্যে, ইনিই ব্রঙ্গ। এই লোক হইতে অবস্যত হইম্বা, ইহাকেই 
সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি । ধাহার ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার উহাতে 

সংশয় থাকেনা । ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন । ৮” 

একথা বড় অধিক দূর গেল না। এপলকল কথা উপনিষদের জ্ঞানবাদীর1ও 
ৰলিয়! থাকেন। তবে « আয়ের মধ্যে” কথাটা নুতন কথা» ভক্তির 

কথা বটে। “শ্রদ্ধা” কথা ভক্তি বাচক নহে বটে, তলে অন্ধ থাকিলে, 

ংশয় থাকে না, এসকল ভক্তির কথা বটে। কিন্ত আদল কথাট। 

বেদাস্তসারে পাওয়া যায় । বেদাস্তনার কর্তা সদানন্দীচার্ধয উপ।সন1 শবের 

ব্যাখ্যায় বলিয়াছচেন-- : 

“উপাসনানি সগুপত্রক্ষবিষ়কমানসবাপাররূপাণি শাগুলাবিদ্যাদীনি |” 

_ এখন একটু অনুধাবন করিয়! বুঝ | হিন্দু ধর্খে ঈশ্বরেব দ্বিবিধ কনা 

আছে_-শথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা ছুই বকমে বুঝিরা থাকে । ঈশ্বর নি, 

এবং ঈশ্বর সগ্ডণ। তোমাদের ইংরেজিতে যাহাকে “&৮5০1969% বা 

 শ্া০০০00160:060” লে,ত্তাহাই নিগুপণ। যিনি নিগুপ তাহার কোন 

উপাসনা হইতে পারেন! । যিনি নিগুণি, তাহার কোন গুপাম্ুণাদ' কব? রাঈতে ্ 
পারেনা। িনি নিশ্ুণ, বাহার কোন "03010011905 06 1050156617091? নাই 

বাবলা যাতে পারেন1--ষাহাকে কি বলিয়া ডাকিব? কি বলিয়া তাহার 

চিন্তা করিব? অতএৰ কেবল সঞ্ণ ঈশ্বরেনই উপাসনা তইতে পারে |. 
নি? শশাছে উপাসনা নাই। সগডণ বা দক্ষিপাদী অর্থাৎ শাশডিল্যাদিই 

উপাসনণ করিত পারেন। অতএব বেদান্তসা-রর এই.কথা হইতে ছুইটি 
পাশা িাীপীীিপিপাীশিি রি স্ 

৮ তঝবোধিনী। জ্যৈষ্ট ১৮০২৫ পৃ। 



ভক্তি | ৭৩৯ 

বিজয় সিন বলিয়া মনে করিতে পারি । প্রথম সশুণ বাদের প্রথন্ত প্রবর্তক 

শাগ্ডিল্য | ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্তক শাগ্ডিল্য। আর ভক্তি সগ্তণ 
বাদেরই অনুসারিণী । * 

শিষ্য । তবে কি উপনিষদ, সমুদয় নিগুল-বাদী ? . 
গুরু। ঈদ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নির্গণবাদী আছে কিনা," 

সন্দেহ। বে প্রকৃত নিশুণ বাদী, তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হষ্ঈ। 
নাস্তিক ব1 &2০8৮1০ ভিন্ন ষথার্থ নির্গ 'পবাদী কেহই নাই । তবে, জ্ঞান- 

বাদীর] মায়! নামে ঈশ্বরের একটি শীক্ত কল্পনা করেন । সেই মায়াই 

এই জগছ্ স্থর্টির কারণ। সেই মায়ার জন্যই ক্লামর] ঈশ্বরকে জানিতে 
পারি 'না। মাত! হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্গজ্ঞান জন্ে 
এবং ব্রঙ্দগে লীন হইতে পার হায়। 'অতএৰ ঈশ্বর ভাহাদের কাছে 

কেবল জ্ঞে্ব । এই জ্ঞান ঠিক প্জানা” নছে। সাধন ভিন্ন সেই জান 

জন্মিতে শ্পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং 

শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধন1। ঈশ্বর বিষয়ক. শ্রবণ, মনন, ও নিধিধ্যাসন। 
বাতিরেকে অন্য বিষয় হইতে অন্তররিক্ড্রিষ়ের নিগ্রহই শম। 

তাহা হতে, বাহ্যেক্রিয়ের নিগ্রহ দম। তদভিরিক্ত বিষয় হইতে 
নিবন্তিত বাহোন্ডরিয্বের দমন, অথবা বিধিপূর্বক বিহিত* কর্দ্বের পরি” 

ত্যাগছই উপরতি। শীতোঞ্চাদি সহন, তিভিক্ষা । যনের এক 

গ্রত। সমাধান । গুরু বাকাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা । সর্বত্র এইরূপ সাধন 

কথিত হইয়াছে, এমত নহে । কিন্ত ধ্যান ধারণা তপস্যাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর 

পক্ষে বিহিত । 'আভএব জ্ঞানবাদীরও উপাপনা আছ | শিস্ত সেই উপা- 

স-* মানসিক, আস্তরিক নহে । উহা 1)1১০11129 মাত্র, উপাসনা 

নহে। অথার্থ উপাসন। হক্ষি-প্রহ্ৃত। ভপ্টিতন্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত 
ভক্তিত্বত্ব তোমাকে বুঝধাইতে হইবে, সেই সময়ে একথা আর একটু স্পষ্ট 
হইবে। রি 

তৃতীয় কথাঁ। পা 
হা ভগবদগীতা । স্থল উদ্দেশ্য। 

: শিষা।. এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্বের কথা গুনিবার বাসনা করি।, / 
গুরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের না, ভূক্তিযোগ | কিন্তু, প্রকৃত, ভক্তির 

ব্যাধা। দ্বাদশ আখ্যান সতি অল্পই আছে ।. দিতীয় হইতে ছাদশ, পর্যন্ত সকল: 
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অধ্যায় গুলির পর্ধযালোচনা না করিলে,সীতোক্ত প্রকৃত ভণ্কিতত্য বুঝা যায় না। 
,ষদি গীতার ভক্তিতত্ব বুঝিতে চা হাহা হইলে এই এগার সধ্যায়ের কথা 
কিছু বুঝিতে হইবে ।. এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান, কন্ম এবং ভক্তি, তিনেরই 

কথ! আছে । তিনেরই প্রশংসা আস্তে । যা শার কোথাও নাই, তাহাও 

' .ইগাতে আছে। জ্ঞান কর্ম ও ভক্ত সামঞ্জসা আডে। এই সামজস্য 
আছে বলিষ্বাই ইহাকে সবেবাৎকৃষ্ট ধ্ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই 

সামঞ্জস্যের প্রকৃত তাত্পর্ধয এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা। যাহা, তাহা 

ভক্তি। এই জন্য গীতা প্রকৃত পক্ষে ভক্তি-শান্ত। 

শিষ্য। কথা গুণ] একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় অঞ্ুরঙ্গ বধ 
করিয়া রাজ্য লাভ করিতে অনিচ্ছক-হইয়! অজ্ঞন যুদ্ধ হঈতে নিবৃত্ত হইতে 

ছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে প্রবৃত্তি দিরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। ইহাই 

গীতার বিষক়। অতএব ইহাকে ঘাতক-শান্ত্র বলাই বিধেয়; উঠ্থাকে 
ভক্তিশান্ত্র বলিব কি জন্য ? রি 

গুরু । অনেকের অভ্যাস আছে ষে,তাহারা গ্রন্থের এক খান? পাত। পড়িয়া 

মনে করেন, আমরা এ গ্রন্থের ষন্ম গ্রহণ করিযাছি। বাহারা এই শ্রেণীর 

পণ্ডিত, তহারাই ভগবদগাতাকে ঘাতক-শান্র বলিয়া বুঝিয়া থাঁকেন। হা 
কথ। এই যে,স্জ্ঞুনকেই বঙ্গে প্রনুত্ত করা) এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে | কিন্তু সে 

কথা এখন থাক। তোমাকে আগে জিজ্ঞাসা করি, যে বুদ্ধ মাত্রই কি পাপ? 

শিষা ! বাহাতে অসংখ্য মনুষ্য বধ করিতে হত, তাহা অপেক্ষা! মহ!পাপ 

আর কি আছে? 
গুরু । ঠিক এই কথাই, মহা ব্লবান হিন্দজাতির , অধঃ পতনের, মূল- 

কারণ।সে কথা মামি সপ্রমাণ কগিতে "পার, কিন্ধ সে তত্ব এখন তুলিয়া! কাঙ্ত 

' নাই। তোনাকে গিজ্ঞা নাক 8, ওলন্দা্গ উইলিনম দি সাইলেন্ট যে সকল 

দ্ধ করিয়াছিলেন, £সহ বুদ্ধের অপেগ্ণ গতর পুণ্যকণ্ম পৃথিবীতে আর কে 

কবে করিয়াছে? ইনু 

শিষ্য । সহজে মনে হয় না। 8 

গুরু । বদি তাই হয় তবে অনেক সনয়, যুদ্ধও পুণ্য কর্ম শা 

শিষ্য । কিন্ত সে কখন? 5 টা 

গুরু । একথার দুই উত্তর আছে । এক, ইরা [বারী রি 

উতর । সে উত্তর এই যে, বুদ্ধে দুবখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট রর বটি: 
ধ্ 

পি... 

ঞ 



ভক্ত । *৪৯ 
কোটি লোকের হিত সাধন ললা পায় ২ তলে বুদ্ধ পুণা কর্ম । কিন্ত কোটি 

লোকের জন্য এক লক্ষ ্রোেককেই ব। ৮৫" বর করিবার আমাদের কি অণ্ধকার ? 

এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পাবেন ন1। দ্বিতীয় উত্তর ভীরবতর্ষীয়। 
এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিক । হিন্দুর সকল নীতির মূল আধ্য।- 

ত্মিক ও পারমার্থিক | সেই মুল, যুদ্ধের কর্তব্যতা'র ন্যায় এমন একটা 
কঠিন তত্ব শবলন্বন করিয়া যেমন বিশদ রূপে বুঝান যায়, সামান্য তত্বের 
উপলক্ষে সেরূপ বুঝান যায় না। তাই গীতাকার অর্জনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি 
কল্পিত করিয়া, তছুপলক্ষে পরম পবিত্র ধর্মে আমূল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । ক 

শিষ্য। কথাটা কিরূপে উঠিতেছে ? 

গুরু। উগবান, কর্তব্যাকর্ভব্য বন্ধে অর্জ,নকে প্রথমে ছ্বিবিধ অনুষ্ঠান 
বৃঝাতেছেন। প্রথমে আধ্যাত্মিকতত্ব, অর্থাৎ আঙ্ার অনশ্থর্তা প্রভৃতি, 
যাহা জ্ঞানের*বিষয়। ইহাজ্ঞান যোগ ব1 সাংখ্য যোগ নামে অভিহিত 
হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, 

লোকেশম্মিন, দ্বিপিধ! নিষ্ঠ। পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ। 

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কন্মষোগেন যোগিনাম,। ৩৩ 
ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া কম্মষোঁগে সবিস্তারে 

বুঝধাইভেছেন। এই জ্ঞান ও কম্খ্ব ষোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে 
পারিবে, যে গীত। ভক্তি শান্ত্র--তাই 'এত সবিষ্তারে ভক্তির ব্যাখ্যার, গী' রি 
পরিচয়'দিতেছি | 

ি & চতুর্থ কথা। 

ভগবদ গীতা-_কম্ম | 

গুরু।" এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কর্মযোগ বুঝাইতেছি, কিন্তু তাহা 
শুনিবার আগে, ভক্তির আমি যে ব্যাখ্য। করিয়াছি, তাহা মনে কর । অনয্যের 

যে অবস্থায় সকল বৃত্তি গুলিই ঈশ্বরাভিযুখী হয়, মানসিক সেই অবস্থা, অথব! 
যে বৃত্তির" গ্রাবলেয এই' অবস্থা, ঘটে, তাহাই, ভক্তি | এক্ষণে শ্রবণ কর । 

শ্রীকষ্ত কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিয়া অর্জনকে কর্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন | 

নহি কশ্চিৎ, ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতি কর্মকৃৎ।... 

-কার্ধ্যতে হ্যবশ$ কর্ম সর্ববঃ প্র স্তিজে ণৈহ।, ৩৫ 8 
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কেহৃই. কখন নিষ্বর্মাঠ হইয়া শবস্ঠান করিত পালে না কর্ম না কৰিলে 

প্রকৃতিজাত গুণ সকলের দ্বা” কন্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএৰ কণ্ধ 

করিতেই হইবে । কিন্ত সেকিকর্ম? 

কম্ম বলিলে বেদোক্ত কর্দ্মঈ বুঝাঁইত, অর্থাৎ মাপনার মঙ্গল কামনায় 

দেবতার প্রসাদার্থ ষাগষ ওত ইত্যাদি বুঝাইত. হা পুর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ 

কাম্য কর্ম বুঝাইিত। এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধন্মের সঙ্গে কৃষেণোক্ত ধর্মের 

প্রথম বিবাদ, এইখান হইছে গীশোক্ত ধর্মের উত্কর্ষের পরিদ্নয়ের আরম্ভ । 

সেই বেদোক্ত কাম্য কর্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

| যামিষ্কাং পুশ্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপচশ্চিতঃ 

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ 

কামাআ্মানঃ আগপরণ জন্ম কম্মফলপ্রদ্দাৎ ক 

ক্রিয়বিশেষবহুলাৎ ভোগৈশ্বধ্য গঙ্িংপ্রতি। 

ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্তানাৎ তয়াপহৃত চেতসাং ,, 
ব্যাবসায়ান্সি ক! বুদ্ধিঃ সমাধোন বিধীয়তে | ২৪২৪৪ 

“যাহার! বক্ষ্যমানরপ শ্রুতি সুখকর বাক্যপ্রয়োগ করে, তাহারা বিবৈক 
শূন্য। যাহার! বেদবাক্যে রত হইয়া, ফল সাধন কর্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, 
ইহা বলিয়া 'থাকে, যাহারা কাম্ পরবশ হইয়া ন্বর্গই পরমপুরুঘার্থ মনে 

করিয়া জন্মই কর্মের ফল ইহ1 বলিয়া পাকে, যাহার]! (কেবল) ভোগৈশ্বর্ধা 

প্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবশেষবভুল বাক্যমাত্র প্রয্বোগ করে, তাহার! 

অতি মুর্খ। এইরূপ বাক্যে অপজত চিন টাটিটারিকানির ব্যক্কিদ্ষিগের 

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে, না 

অর্থাৎ বৈদিক কর্ম বা কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান ধন্ম নহে। অথচ কর্ম রঃ ৃ 

তেই হবে । তবে কি কম্ছ করিতে হইবে ? ষাহ। কাম্য নহে, নিষ্কাম। ভাই । 

যাহা নিক্ষাম ধর্ম বলিয়া পরিচিত, তাহা, কম্ধ মার্গ মাত্র, কন্মের অনুষ্টান । 
শিষ্য । নিক্ষাম কর্ম কাহাকে বলি 1, 

গুরু । নিফাম কর্মের এই লক্ষণ ভগবান নির্দেশ করিতেছেন, ূ 

কর্্প্যেবাধিকারস্তে মাফলেযু কদাচন। 8 
মা কর্্মফলহেতৃভূমি৭ তে সঙ্গোবস্তকর্মমি। ২। ৭ ৫ 

'ৎ তোমার কম্ম্েই অধিকার, কদাচ কর্মে ফল ষেনে না হয় রর আর 

ফলার্থী হইও না; কম্মত্যাগেও, প্রতি নাহউক। 4 ১88 
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অর্থাৎ, কর্ম করিতে আপনাকে বাধা মনে করিবে, কিন্তু” তাহার 

কোন ফলের আকাজ্ষা করিবে না। 

শিব্য। ফলের আকাজ্ষা না থাকিলে কর্ম করিব কেন ?৭ ষদ্দি পেট 

ভরিবার আকাজ্ষা ন1 রাখি, তবে ভাত খাইব কেন ? 
গুরু | এইরূপ ভ্রম ঘটিখার সম্তাবন! বলিয়া ভগবান পর ক্োকে ভাল 

করিয়। বুঝাইতেছেন-__ 

যোগস্থঃ কুরু কর্ণ সঙ্গং তাক্তা ধনঞ্জয়। 
অর্থাৎ হে ধনগ্রয়। সঙ্গ তাগ কব্ষা যোগন্্ হইয়! কর্ম কর। 
শিষ্য । টিছুই বুঝঙ্গাম না প্রথম, সঙ কি? 
গুরু। আসক্তি । যে কন্ম করিশেছ, তাহার প্রতি কোন প্রকার 

অনুরাগ না থাকে । ভাত খাওয়ার কথ! এলিতেছিলে । ভাত খাইতে 

হইবে সন্েহে নাই; কেন নখ “প্রকৃতিজ গুণে” তোমাকে খাওয়াবে, 

কিস্ত '্সাছার্রে যেন মন্ুরাগ নাহয় । ভোজণুন অনুুরাগবুক্ত হইয়া ভোজন 

করিও না। | | 

শিষ্য । আর “যোগস্থ” কি? এ " 

গুরু। পর.চরণে হা কথিত হইছেছে। 

যোগস্থঃ কুরু কম্মণাণি সৎ ত্যযক্জা ধনগ্রয় 
সিদ্ধ্যসিদ্ধেযোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচাতে | 

কম্খ করিবে, কিন্ত কম্ম সিদ্ধ হউক, "সিদ্ধ হউক সমান জ্ঞান করিবে । 

তোমার যতদুর কর্তবা তাহা মি করিবে । তাতে তোমার কর্ম সিদ্ধ হয়, 
আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান "রি৭। এই ষেসিছ্ালিগ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, 

ইহাকে ভগবান ফোগ বঙ্গিতে..ন। এইরূপ ষোগস্ত হইয়া, কর্মে আসক্তি 
শূন্য হইয়া কর্মের যে শন্ুঠান করা, তাহাই শিষ্কার্ম কর্মানুষ্ঠান | 

শিষ। এখনও বফিলাম না । আমি সি'ধ ক'টি হইয়া আপনার বাড়ী 
চরি করিতে ষাইনেপি। কিন্তু আপনি সক্তাগ রলাডেন) এজনা চুরি করিতে 

পারিলাম ,না। তার জন্য ছুঃখিত তইপাম না। ভাবিলাম, “ আচ্ছা, 
হলো হলো.” না হলো না হলো।” আমি কি নিষ্কাম সি সান 

করিলাম 1 | 

গুক। কাটা ঠিক সোণার পাখ, ঘটা মত হল । রড সুখে, হলো রি £ 
ইলো ন। হলে! না হলো! বল, আর ইং বল, উনি নি ছি করিবার মায়া ক 
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ধর, তাহা'হইলে তুমি কথনই মনে এরপ তাবিঠে পারিষে না | ফেন 

না চুরির ফলাকাজ্ষী না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্ষা না 

করিয়া, ভুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে “কর্”বলা যাইতেছে, 

*» চুরি তাহার মধ্যে নহে। “কর্ম” কি, তাহ পরে বুঝাইতেছি। কিন্ত 
চুরি “কর্ম” মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়। কর 
নাই। এজন্য ঈদৃশ কন্মানুষ্ঠানকে সং ও নিষ্কাম কর্মনু্ঠান বলা যাইতে 

পারে না। | রঃ 

শিষ্য । ইহাতে যে আপত্তি, তাহা আমি পূর্বেই ুরিধাছি। মনে 

করুন, আমি বিড়ালের সর ভাত থাতে বসি, বা উইলিয়ম দি সাইলেন্টের 

মত দেশোদ্বার করিতে বসি, ছুঈায়তেই আমাকে ফলার্থী হইতে হইবে । 

অর্থাৎ উদর পৃত্ির আকাজ্ষা করিয়া ভাতের পাতে বদদিতে ইইবে, এবং 

ছ্বেশের দুঃখনিবারণ আকাঙ্া করিয়া দেশের উদ্ধারে প্ররু্ধ হইতে হইবে। 

শুর | ঠিন সেই কথারুই উত্তর দিতে যা: ছিলাম । '* তুমি, যদি 

উদর পূর্তির আকাজ্কা করিয়া ভাত থাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম নিাম 

হল না। ভুমি যদি দেশের দুঃখ নিজ্গের ছুঃখ তুল্য রা হদধিক ভা বেয়া 

ছ্তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহা হঈলেও কম্ম নিষ্ষাম হইপু,না। 
শিষ্য । দি সে মাকাজ্ষা না থাকে, তবে কেনই এ কন্মে প্রবৃত্ব 

হইব? | 
গুরু । কেবল, ইহা! তোমার অনুষ্ঠেয় কন্ম বলিয়া। আঠার, এবং 

দেশোদ্ধার উভয়ই তোমার অনুষ্ঠের ' চোর্ধ্য তোমার অন্ুষ্ঠে শে । 
শিষ্য । তবে কোন কর্তন অপু, মার ফোন কন্ম শন্তষ্ঠেয় নহে, 

, ভাহা কি প্রকারে ভানিব? তাহা না ৪ ত নিষ্কাম ধন্মের গো্ঠাই 

বোঝ! গেল না? | | 

শুরু। এ ত্আপূর্ব ধর্ম প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া যান ললাি। 

কোন কম অনুষ্ঠেয়। তাভা বা 5 4 
যক্জার্থাৎ কষ্ধণোহনাত্র লাতোইরং কন্মবঙ্ীনই এক রঃ 

ভদর্থং কন্ম কৌন্তেয় মূ নঙ্গং সমাটর ৩। ৯1. ৃ মি 

এখানে বজ্ঞ শবে ঈশ্বর শ্ান্ার গায় তোমার হা বিঙ্বাম নাহ, . 

য়ং শঙ্করাচার্য্যের কথার উপ: নির্ভর কর। ভিনি এই লোকের হা, 
,লিখিক্কাছেল,_ 7 ২8: 0 নিন 



৮]  প্যজ্ঞোত বিষ্ণরিতি শ্রুতের্ধজ্ঞ ঈশ্বরধ্তদ গং” * 

তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, যে ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদিষ্টি যে বর্ম, 

তত্ভিন্ন অন্য কর্ম বন্ধনমাত্র £ অনুষ্্েয় নহে: অতএব কেবল উশ্বরোদ্ি কর্মমই 

করিবে । ইছার. ফল দাড়ায় কি? পীড়া, বে সমস্ত বৃন্তিগুলিই ঈশ্বর-সুখী 
করিবে, নহিলে সকল কর্ম্ম ঈশ্বরোদিষ্ট কর্ম হইবে না । এই নিক্ষাম ধর্মই 
নামাস্তরে ভক্তি এইরূপে কর্ম ও ভক্তির সামপ্রস্য । কর্মের সহিত ভক্তির 

এঁক্য স্থানাস্তরে আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে । যথা__ 

ময়ি সর্ববাণি কর্মাণি সংন্যাস্যাদ্যাম্মচেতস! 

নিরাশী নির্মমোতূত্বা যুধ্যস্য বিগতন্বরঃ | * 
অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কন সকল আমাতে অর্পণ করিয়া নিফাম হইয়া. 
এবং মমতা ও বিকার শুন্য হইয়া! যুদ্ধে প্রবৃন্ত হও । 

শিষ্য। ইঈশ্বরে কর্ম নর্পণ কি প্রকারে হইতে পাঁরে ? 
গুরু 1» £অধ্যাত্ম চেতসা” এই বাক্যের সঙ্গে “সংন্যস্য' শব বুঝিতে 

হইবে। ভগবান্.শঙ্করাচার্ধ্য “অধ্যাত্ম চেতসা” শবের ব্যাথ্যায় লিখিয়্াছেন, 
“অহং কর্তেশ্বরায় ভূৃত্যবৎ করোমীত্যনয় বুদ্ধযা।” “কর্তা, যিনি ঈশ্বর, 

তাহারই জন্য,,তাহার ভৃত্য স্বরূপ এই কাজ করিতেছি ।” এইরূপ বিবেচনা 

কাজ করিলে, কৃষ্ণে কন্মার্পণ হইল । 

এখন এই কর্মযোগ বুঝিলে ? প্রথমতঃ কর্ম অবশ্য কর্তব্য । কিন্ত 

কেবল অনুষ্ঠেয় কন্মই কম্ম । যে কর ঈশ্বরোদ্িষ্ট, অর্থাৎ, ঈশ্বরাভিপ্রেত, 

ভক্তি | | ৭8৫. 

শা 

তাহাই অনুষ্টেয়। তাহাতে আসক্তিশুন্য এবং ফলাকাজ্্ষাশূন্য হইয়া] 

তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে । ,সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিবে । কর্ম 
ঈশ্বল্পে অর্পণ ক্ছিবে অর্থাৎ বর্ম তাহার, আমি তাহার ভৃত্য স্বরূপ কর্ন করি- 

তেছি, এঈরূপ বুদ্ধিতে কর্মী করিবে । তাহ! হইলেই কন্্যোগ সিদ্ধ হইল । রি 

ইন্াকরিতে গেলে কার্ধ্যকারিণীও শারীরিকী বৃত্তি সকলকেই উশ্বর- | 

মুখী করিতে হুইবে | অতএব কর্্মঘোগই ডুক্তিযোগ। ভক্তির সঙ্গে ইহার: 
রক্য ও সামপ্তস্ দেখিলে । এই অপুর্বরতত্ব, অপূর্ব ধন্ম কেবল গ্বীভাতেই । 
আছে।" "এরূপ আশ্চর্য ধর্শব্যাধ্যা আর কথন. কোন দেশে হয় নাই । কিন্তু, 

ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই ] কন যোগেই, ধর্ম সম্পূর্ণ | 

'হইলগুনা, কর্ম, 'ধর্দের প্রথম লোপান মাত্র ৰা কাল তোমাকে জ্ঞান যোগের 

ক্ধা কিছু খুনির বা 
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পঞ্চম কথা |, 
তগ্ববগ্গীতা-জান। | 

গুরু । এক্ষণ জ্ঞান সম্বন্ধে তগবছজির সার মর্শ শ্রবণ কর। করে 
কথা বলিয়া, চতুর্থাধ্যায় আপনার অবতার কথন সময়ে বলিতেছেন, 

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ | 

বহবে। জান তপলা পুৃতা মভাবমাগতা ॥ 81১*। 

ইহার ভাবার্ঘ এই যে, অনেকে বিগত রাগভয়কোধ, ময় (ঈশ্বরময়) 
এবং আমার উপাশ্রিত হইয়। জ্ঞান তপের ছার] পবিত্র হইয়। আমার ভাব 

অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
শিষ্য? এই জ্ঞান কি প্রকার? 

গুরু। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব, নমুদায় ভূতকে আত্মাভে এবং ঈশ্বরে 

দেখিতে পায়। যথা-_ ' 
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্বন্যথো ময়ি।  ৪৬৫। 

শিষ্য । সেজ্জান কিরূপে লাভ করিব? 

গুরু । ভগবান তাহার উপায় এই বলিয়া দিয়াছেন, 
তদ্দিদ্ধি প্রণ্ণিপাতেন পরিপ্রশ্ন্েন সেবয়া । 

' উপদেক্ষ্যা্তিতে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিনঃ । 81৩৪। 

অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং সেবার দ্বার জ্ঞানী তত্বদশাদিগের 
নিকট তাহ! অবগত হইবে। | 

শিষ্য। আপনাকে আমি সেবার দ্বার! পরিতুষ্ট করিয়া প্রণিপাত এবং 

পরিপ্রশ্নের.সহিত জিজ্ঞাস! করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন । 

গুরু। তাহা আমি পারি না, কেননা আমি ভ্ঞানীও নহি, ততবদর্শাও 
 নহি। তবে একটা সোঁজাসম্কেত বলিয়! দিতে পারি। | 

জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া 
বায়, ইতিবাক্যে কাহার কাহার্ পরষ্পর সত্বন্ধ জয় বলিয় কথিত হইয়াছে 

শিষ্য । ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর | | 

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন, শাস্ত্রে? 
শিষ্য । বহির্বিজ্ঞানে ! 

গুরু । আর্থাৎ উনবিংশ শতাবীতে কোম্তের প্রথম নম চারি_302080- 

6108) 43:9007)য, [778108) 01)900150 গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ 

(2 
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এবঃ রাঁসায়ন। শুই জ্ঞানের জন্য আজিকাঁর দিনে গাশ্চাত্যদিগকে গুরু 
করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে? 

শিষ্য । বহির্বিজ্ঞানে এবং অস্তর্বিজ্ঞানে । , 
গুরু। অর্থাৎ কোম্তের শেষ ছুই-_310109, ১০০1০108%. এ জ্ঞানও 

পাশ্চাত্যের নিকট যাচঞ। করিবে । 

শিষ্য। তারপর ঈশ্বর জানিব কিসে? 

গুরু । হিন্দু শান্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ 
নীতায়। ৮ 

শিষ্য। ভবে, জগতে যাহা! কিছু জ্ঞেয়,। সকলই জানিতে হইবে। 

পৃথিবীতে যভ প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে 
জ্ঞান এখানে সাধারণ প্রশস্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? 

গুরু । যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহ। মনে করিলেই ঠিক বুঝিৰে। 

জ্ঞানাজ্জরনীবুত্তিসকলের সম্যক, স্ফত্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্ব 
প্রকার জ্ঞানের চট্চী ভিন্ন তাহা হইতে *পারে [না । জ্ঞানাজ্জনীবৃভি 
সকলের উপযুক্ত স্ক,ত্তি ও পরিণতি হইলে, সেই সঙ্গে অন্ুশীলন ধর্মের . 
ব্যবস্থানুসারে যদি ভক্তি বৃত্তির ও সম্যক স্কৃপ্তি ও পরিণতি হইয়া থাকে; 
তবে জ্ঞানাঞ্জনীবৃত্তিগুলি খন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী 
হইবে, তখনই এই গীতোক্ত জ্ঞানে পৌচিবে। অনুশীলন ধর্শেই যেমন | 
কর্দমযোগ, অনুশীলন ধন্মে ই তেমনি জ্ঞানযোগ । 

শিষ্য। আমি গণ্ডমুর্খের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলন ধর্ম সকলই 
উলটা বুঝিয়্াছিলাম ; এখন কিছু কিছু বুঝিতেছি। 

গুরু । এক্ষণে সে কথা ষাউক। এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্ট। কর। 

শিষ্য। আগে ৰলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্শের পূর্ণতা হইতে * 

পারে ? তাহা হইলে পণ্ডিতই ধার্শিক । | 

গুকু। পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুবিয়াে, যে ঈশ্বরে জগতে , 

যে সন্বদ্ধ.তাহা! বুঝিয্নাছে, সে কেবল প্থিত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত না : 

হইলে”ও সেজ্ঞানী। গ্রকষ্খ এমত বলিতেছেন না, যে যে কেবল জানেই 
ঠাহাকে কেহ পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, দা 

.. খীতরাগভক়ক্রোধা মন্বায়। মায়ুপাশ্রিভাঃ , | 

| ,বছবো জান তপসা, গুতা ্াাগজাৎ। ৪1১০ রা 

শি 
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অর্থাৎ, যাথারা চিন্সংঘত, এবং ঈশ্বরপরারণ রা জ্ঞানের 

দ্বারা পুত হইয়া তাহাকে পায় । আসল কথা, কষফণোজ ধশ্দের এমন মন্্বনহে 
যেকেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্প রণ হয়। জ্ঞানও কর্ম উভয়ের সংযোগ চাই। 

কেবল কর্মে হইবে না, কেবল জ্ঞানে ও নহে? কর্মে আবার জ্ঞানের দিন | 

কর্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান বলিতেছেন, 

আরুরুক্ষোঁমুনে ধোগং কর্ম কারণ মুচ্যতে 1 ৬। 

যিনি জ্ঞানষোগে আরোহনেচ্ছু, কর্ম্মই তাহার তদারোহনের কারণ 

বলিয়া! কথিত হয় । অতএব কম্মনুষ্ঠীনের দ্বার! জ্ঞান্লাভ করিতে হইবে” 

এখানে ভগবদ্বাক্যের অর্থ এই যে কন্মযোগ ভিন্ন চিত্ত শুদ্ধি জঙ্বেনা। 
চিত্ত শুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগে পৌঁছান যায় না। 

শিষ্য । তবেকি কর্মের দ্বার!জ্ঞান জন্মিলে কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে ? 
গুরু। উভয়েরই" সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই । 

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে | 
তৎস্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ 

* আদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তত্পরঃ সংষতেন্ড্রিয়ঃ। 

জ্ঞানং লন্ধ,পরাৎ শাক্তমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 

'অজ্ঞম্চ শ্রদ্ধধানশ্চ সংশস্বাত্ম। বিনশ্যতি | 

নায়, লোকোহস্তি ন পরো নন্থুথৎ সৎংশয়াতসনঃ ॥ 

যোগস্ংন্যস্তকম্মাণৎ জ্ঞানসংছিন্নসৎশয়ৎ । 

আত্মবস্তৎ ন কন্মাণি নিবর্নস্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪। ৮--৪১। 

ইহুলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র কিছুই নাই। আত্মাতে সেই জ্ঞানকালে 
কম্মযোগ দ্বারা সংসিদ্ধ হইলে, তাহা ভইতে লোক স্বরংই তাহ] লাভ কর। 

'শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সেই জ্ঞানে একনিষ্ঠ ও ছিতেক্তরিয় হইয়া জ্ঞান লাভ করেন ১. 
এবং জ্ঞান লাভ করিয়া! অচিরে পরাশাস্তি লাভ করেন । অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন 

নংশক্াত্মা ব্যক্তি বিন হয়। , ংশয়াত্মারু ইতলোকও নাই, পরলোকও | 

নাই, কখও নাই । হে ধনঞ্জয় ! কন্্ম যোগের দ্বার! যে ব্যক্তি সংন্যস্ত কর্ম,এবহ 

জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবান্কে কর্ম সকল বদ্ধ 

করিতে পারে না। রা 
তবেই চাই€১)কর্মের সংন্যাস বা ঈশ্রার্পণ এবং ০১)জ্ঞ!নের দ্বার! সংশয়- ॥ 

ছেদন । এইরূপে কর্মবাদেরও : জ্তানবারদদের বিবাদ মিল । . ধর্ম সম্পূর্ণ 



ভন্ভ) ১৪৯ 

হই ও এইরপে ধর্ম প্রণেতৃশরেষ্ঠ, ভূঁতলে মৃহামহিমাময় এই পৃতন ধর্ম ৃ 

প্রচারিত করিলেন। কর্ম ঈশ্বরে-অর্পণ কর; কর্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া, 

পরমার্থ তত্বে সংশয় ছেদন কর। এই ভ্ঞানও ভর্তিতে যুক্ত ; কেন না১- 
তদ্ধদ্বয়ন্তদা স্মানস্ততিষ্টাস্তৎ পরায়ণাঃ 
চ্ছনত্যপুনরাবৃতিৎ জ্ঞাননির্ধত কলাষাঃ। ৫1 ১৬। 

ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাহাতে যাহাঁদের 

নিষ্ঠা, ও যাহারা তৎপরায়ণ, তাহাদের পাঁপ সকল জ্ঞানে নির্ধত হইরা যায়, 
তাহার! মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। 

শিষ্য । এখন বুবিতেছি, যে এই জ্ঞান ও কন্মের সমবায়ে ভক্তি। 

কর্মের জন্য প্রয়োজন, কাধ্য কারিণীস্ শারীরিকীবৃত্বিগুলি সকলেই উপযুক্ত 
ন্ষর্তি ও পরিণতি প্রাপ্ধ হইয়া ঈশ্বরমুখী হুইবে। জ্ঞানের জন্য চাই. 
জ্তানার্জনীবৃত্তিগুলি এরূপ স্ক্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। 
আর চিত্তরঞ্জিনীবৃত্ি ? 

গুরু । এরূপ স্থলে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি মধ্যে গণ্য | 

শিষ্য । তবে মনুষ্যের সমুদায় বৃত্তি উপবুক্ত ক্কর্ত ও পরিণতি প্রাপ্ত 

হইয়! ঈশ্বরমুখী, হইলে এই গীতোক্ত জ্ঞানকন্মু গ্যাস যোগে পরিণত হয়। 
এতদুভম্বই ভক্তিবাদ। মনুষ্যত্ব-ও অনুশীলন ধর্ম যাহা! আমাকে শুনাইয়াছেন, 
তাহা এই গীতোক্ত ধর্মের নৃতন ব্যাখ্য। মা । 

শুরু । ক্রমে একথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে। | 

শ্রীবন্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 



বিধবার প্রাথন]। 
চিত্তে নিধাষ পতিপাদ গৃতান্ুভাবং 

কীদৃগ্িধিৎ মুতপতি: পরিপালয়ামি । 

ধণ্মং নিসর্গ বিমলৎ বদ মাতৃকং মে 

সাক্ষী ত্বমার্ধ্য চরিতস্য ষতোহমি গঙ্গে ॥ 

অয়্ি মাভর্গজেত  অযুত তরলে। 

কল কল করি কোথায়যাও ? 

আমি অভীগিনী, ডাঁকি মন্দাকিনী 

 ছুখিনীর পানে ফিরিয়। চাও ॥ 

২ 

চিরদিন তরে, প্রাণের ঈশ্বরে, 

গিয়াছি রাখিয়া তোমার তীরে । 

তাই হেথা আফি, অশ্রুনীরে ভাল, 

দিবে না তে! আর দিবেনা ফিরে ॥ 

খ্ 

আমি মূ অতি, স্বর্গ ধামে পতি 

তবে কেন থেদ হে সুরনদি | 

এই পুণ্য ভূমি, তার মাঝে তুমি, 

পাপী উদ্ধারিতে রয়েছ যদি । 
এ, ঈত, এ 

দেও দিব্য জ্ঞানঠ . অস্ত্র খরশাণ, 

ধণ্ড খণ্ড করি মোহের জাল ।, 

কত কাল তুমি, ৰস আর্ধ্য ভূমি, 

কত কাল--হায় সে কত কাল॥ 
| ৫ 

যবে খব্গিণ, *' বেদমন্ত্র কন, 

তখনে! কি তুমি আছিল। সতি ? 

কোথা ব্রহ্গাবর্ত, কত পরিবর্ত 

হেরিলে নয়নে হে ভাগীরথি | 

ঙ 

তবে কেন শোক, কোটি ক্ষোটঃলোক 
লক্ষ লক্ষ নারী আমি যেমনি । 

ছিল কোন ঠাই, কোন চিহ্ন নাই 
অতীতের দাক্ষী তুমি জননী ॥ 

ণ 

কত রাজ্য পাট, *. কত দুর্গ ঠাট, 
কত সৌধমাল! তোমার তীরে । 

ছিল এই দেশে, আছে ভগ্রশেষে, 
কত বা সমূলে পশিল নীরে ॥ 

৮ 

তবে রেকি ছার, জীবন আমার, . 

কত দিন তবে থাকিব ভবে । 
এষে ভব মেলা, ভোজ বাজী খেলা, 

মাটির সংসারে মাটিতে রবে ॥ 
, মা | 

এই মম লাম, এই" সম "ধাম, 

কেমন ছিল তা কেব! ভাবিবে। 
নব নৰ ঘর, নষ নারী নর 

. নৰ পরিচ্ছদে. দেশ ঢ়াকিবে |... ২. 



ব 

তখন কোথায়, রব আমি হাক, 

কোথায় রহিবে প্রাণের পতি! 

যত কালে হক, ত্যজে এই লোক, 

পাবতে। পাবতো! পাৰ সংহতি ॥ 

ৃ ১১ 

থেকথ! বলেছ, যে আশা দিয়েছ, 

সেই আশ। ধরে কাল স্বরি ! 

জীবনাস্ত হলে, রেখে পদতলে, 

অবিচ্ছেদ পণ ম্মরণ করি ॥ 

১২ | 

বত দিন তবে পরমায়ু রবে 

বল গো গঙ্গে! করি কি কন্ম? 

আর্ধ্যভূমে রহি, যুগ যুগ বহি, 

'দেখ পতিহীন। সতীর ধর্ম | 
১৩ 

জানি শৈলম্থতে, : সহস্র অযুতে, 

পুণ্যের প্রতিমা! বিধব! নারী । 

তোমার প্রবাহে, নিত্য অবগাহে, 

পবিত্র করিল তোমার বারি। 

ডি 
, ধরণী, লুটাই, এই ভিক্ষা চাই, 

সেই ধনা।-সতী-চরণ ধুলি। 
ধুইয়। লইয়া, 
' দেও মা আমার মন্তকে ধূলি ॥ 

রঃ ১৫ , £ 

আকাশের পটে, 
হে অনল! উঠে শিখা তোমার। 

কত নিষ্ঠাবতী, 

তুমি কি জান্ হে প্রমাণ তার | 

বিধবার পরার্থ | 

প্রবাহে বহিয়া, 

গল্জার ছু তটে, 

হয় আধ্যসভী, 

৭৫৯ 

১৬ 

চিরআরাধিত, তেজ অপ্রমিত, 
শুদ্ধির নিদান তুমি অনল । 

পাপ মল! নাশি, কর ভম্ম-রাশি, 

কার কি হেসত্ব, জান সকল ॥. 

১৭ | 

কত পতিহীনা, তোমাতে বিলীন, 
তুমি তো সবার শেষ আশ্রয়। 

জান তুমি মন্দ, সেই সতীত্ধর্ম 

কহ তা আমারে হয়ে সদয়॥ 

৯৮ 

ভারতে স্ধন্যা, সতী পঞ্চকন্যা, * 

নিবিসে মানস পর্বত ধামে। 

সাবিত্রী গায়ত্রী, আর সরশ্বতী, 

চন্ত্রপাদা আর বহুল নামে 
৯৯ 

সতীত্ব শিধাতে *আ ইল! ধরাতে 

লোক মাত। নারী-রতন-সার। 

স্থুপৰিত্র মতি দেবী অরুন্ধতি; 
সতী ধন্মশিষ্য। হইলা যার॥ 

৩ 

কীপে মম অঙ্গ, সে সতী প্রসঙ্গ, 
আমি কি সাহসে করিতে পারি । 

চাহি বাকৈষনে, এই হীন মনে, 

তাদের পবিত্র প্রসাদ বারি । 

বিবাহের কালে, _ ক্ষবত্ব শিখালে, 

আৰ তারা সহ হে অকুন্ধতি... 

পতি পদ নিষ্ঠা, . পাইতে প্রতিষ্ঠা, 



_. বিষম দশায়, 

6৫৭. 

ম হই 

'তাইকৃপা জোরে, তরাইতে মোরে, 

হেজননি! যদি কটাক্ষ চাও। 

বৈধব্য ধরম, স্তীর করম, 

'নারীর অধমে কিছু শ্রিখাও। 
রর এ. 

পড়িয়াছি হায়, 

শক্র পায় পায় বহিরস্তরে | | 

হীন সর্ব বল, না কিছু সম্বল, 

অভাগীরে কেব1 করুণ করে ॥ 

| ৪ 

ধারে দিয়! ভার, পেতাম নিস্তার, 
কভু ভূগি নাই কোনই তাপে। 

কুল ধর্ম তার, বন্ধু পরিবার, 

সকল সংসার আমায় চাপে ॥ 

রে ২৫ 

ছুস্তর সংসার -, গতিবুঝা ভার, 

একাঁকিনী পড়ি বিষম ফেরে। 
কোন্ দিকে যাই, পথ নাহি পাই, 

গতীর আধার চৌদিকে ঘেরে ॥ 

২৬ 
আত্ম বন্ধু যত, হইতেছে গত, 

মনোব্যথা কব মদের কাছে । 
কেহ শোকে ভরা, কেহ রোগে জরা, 
ন! জানি অদৃষ্ঠে আরে! কি আছে । 

টা ২৭ | 
ধা 

 ক্ষর মোরে পার, 

দেহ তব বল)' নিষ্ঠা অচঞ্চল: 
... তিতিক্ষা সন্তোষ করি সাধনা 

কোথা প্রাণ পতি। 

'করি প্রণিপাত, 

ক্র এ বোর সংসার, 

:-. আয়ি লোক মাতঃ সতী-ললন1 !' 

নরজীবন |. 
€ 

২৮ 

হে মীতঃ জাহ্ৃবি, সাধরী কর্ম ছবি; 

তব লে যাহা ছিল ফলিত। 

ধৈধ্য প্বিরিবর, দয়ার নিঝর, 

আমার হৃদয়ে কর অস্কিত ॥ 

২৯ 

বলার প্রতি, 

চাহ ক্বর্গ হতে হয়ে সদয় । 

তব নাম স্মরি, কত বল ধরি, 
 তরিব সংসার না করি ভয় ।। 

৩৩ 

যত দিন বিধি, তব প্রতিনিধি, 

রাখিবে আমারে ধরণী মাঝে । 
তব পদ ধ্যানে, তব কন্মজ্ঞানে, 

সমর্পিব প্রাণ তোমার কাজে ॥ 
রঃ 

তোমারি এ দাসী, নহি অভিলাষী, 

পৃথিবীর সুখে তৃণের সম। 

অর্ঘ মৃত্যুদ্বারে, অর্ধ এসংসাবে, 

তোমাতে অর্পিত জীবন মম ॥ 
৩ 

দেহ দেহ নাথ, ' 

দেহ দিব্য বল এ মর্ত ধাষে। 
যত যত ধর্ম যত পুন কগ্ম? 

, সকল আচরি ভোমার নামে 
মা তি. ৬:44 

দেব ছতাশন, . 'বুপ পবন, 
বিতত লোচন হে দিনমপি রঃ 

নক্ষত্র মণ্ডল, , দিক্ পাল দল; 
). আর্থ খন্ম/ সাক্ষী ভোমরা গণি॥ 



ভূগর্ভস্থ অগ্রি। 

কর আশীর্বাদ, দেও হে প্রসাদ, 
এ অধম জনে তোমর! সবে। 

যেন সতীপদ, 

পাইয়ে এড়াই এ ঘোর ভবে ॥ 
৩৫ 

প্রতিকূল বাতে, 

সহত্র ব্যাধাতে কভু না টলি। 

যত ছুঃথ পাই, তাতে ক্ষতি নাই, 

সত্য ধন্ম পথে স'ব সক্লি॥ 

৩৬ 

ছিন্ন হৰে সে, ভিন্ন হবে দেহ, 

শত শত ক্ঁশ তাতেই বাকি! 

অনলে পশিব, সাগরে ডবিব; 

সতী ধর্্স-মণি হৃদয়ে রাখি। 

৮৭ 

করি ধর্ম শিক্ষা, সাধিতে পরীক্ষা, 
এ হেন সংসারে নরের জন্ম । 

অতুল সম্পদ, 

রিপুর আঘাতে, 

মআনব-হদয় 

নয 

পন্ মান কায়, সব"লয় পায়, 

সঙ্গের সঙ্গী কেবল সে ধন্র॥ 
৮০ | 

আর্ম্যজাতি-প্রাণ, তুমি হে কল্যাশ 

পুরুষম্প্রধান অখিল পতি ! : * 

তুমি সতীশ্বর, পবিত্র সুন্দর, 

*দ্রেহ ধর্মরাজ, দেহ স্ুগতি॥ 

| ৩৯ 

সতী ধর্মে দীক্ষা, সতী ধর্ম শিক্ষা, 
যুগে যুগে ষেন ভারতে.রয়। 

সতী অগ্রগণ্যা, আধ্্য জাতি কন্যা, 
মধন্যা যেন সে কভু না হয়। | 

৪০ 

দুরে যাক রোগ. কু-আশা কুভোগ, 

কর শক্তি-যুত মঙ্গল কাজে । 

পৰিত্রতাময়, 

সাজুক ধরণী সুন্দর সাজে ॥ 

' 'তুগর্তস্থ অগ্ধি । 
বৈজ্ঞানিক ৷ 

« ভূগত্তৃচ্থ অগ্সিই যে প্রলয়ের হেতু তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় ন1। তবে তাহা 

একমাত্র হেতুরূপে শাক কথিত হর"্নাই। প্রলয়ের প্রধান হেতু ভোগস্ষয় . 

এবং বাহা হতে অগ্নি দহন, অনারুষ্টি, অভিবৃষ্টি প্রভৃতি । প্রত্যেক পদার্থের 

বিনাশ- বী্গ_সেই পদার্থেই আছে । 

তাহারই নাম তমোগুণ। সেইরূপ পৃথিবীর বিনাশ-বীজ পেহে তই আছে, 

নরদেছের-_বিনাশ কারণ সেই. 

পৃথিবীতেই আছে, ' তাহাই ঞ কালানল। তাহা. তমোগুণের সাক্ষাৎ, 

মুন্তি; দে কথা ঘ্বং কর্যণ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে? 



৭৫৪ নবজীবন। 

ডাক্তার কমিং বলেন যে অগ্নি দ্বারা পৃথিবীর ন্যায় গ্রহের দগ্ধ হওয়া নুতন 
নহে । সুবিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিৎ ল্যাপলাস্ আকাশমণ্ডলে আঠারটি 
লোকমগুল জিয়া যাইতে দেখিয়াছেন। তিনি আমাদের ভূলোকের 
ন্যায় বৃহৎ, একটি তারার এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন । সেই তারাটি 

তাহার দৃষ্টিতে প্রথমত ধুত্রবর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহার পর 
অভিশয় রক্তবর্ণ হয়; তাহার পর জলিয় যায় । তাহার পর তিনি সেটি 

আর দেখিতে পান নাই। উক্ত বিখ্যাত জ্যোতিব্রিৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 

আগঠারটি তারার সম্বন্ধে এরূপ ঘটন? দর্শন করিয়াছিলেন । 
এই ভূম্গল বাসোপবোগী হওয়ার পুর্বে একবার খন অথিময় ছিল, 

তখন পুনব্বার সেরূপ হইতে পারে । সামান্য পরিবর্জন সকল যেমন সামান্য 

কালান্তে হয়, উক্ত রূপ মহা! মহ! পরিবর্তন যে, সেইরূপ দীর্ঘকালাস্তে 

ংঘটি'ত হইবে তাহাতে. আশ্চর্ধ্য কি? এই ভূমগ্ুলের-_-একটি প্রনয়াবস্থা যদি 

পৃর্ববে ঘটিয়া! থাকে, এখং যদি তাহা! বিগ্ানের অশ্থমোদিত হয়৮ তবে পয়েও 

যে সেই অবস্থা হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বখন ভৃগর্তস্ 
অগ্নির উত্প্রাতে, সময়ে সময়ে পৃথিবীর নান! স্থান ধ্বংস হইকবা। থাকে, তিখন 

কোন সময়ে তন্বারা সমস্ত পৃথিবী ও নই হইতে পারে। 

বিশ্ববিথ)াত হমধোল্টের গ্রন্থ পাঠে জানা যাক ষে, পুথিবীর গভীর 
অভ্যন্তরে উ মহা জালাগ্ি অবন্থিতি করে | তৎ কর্তৃক তথা অনবরত 

নানাবিধ মুক্তিক। ও ধ!তুম্শ্রিত তরল পদারথ আবভিত ও দগ্ধ হইতেছে। 

ভূগর্তের.ষে স্থল হইতে পৃথিবীর কঠিন স্তর আরম্ভ, ততকর্তক সে পর্যন্ত 

সব্বদাই ধূম ও বাম্পাচ্ছন্ন। ০পষ্ট বাম্প কখন স্বয়্*,কথন বা তত্র প্রবিষ্ট জলম্পর্শে 

জ্বলিয়া উঠে। তখন তাহা আগ্নের গিরিযুখে অথবা অন্য যে কোন" দ্রিকে, 

পথ পায়, সেই দিক্ ভেদ পূর্বক ভয়ঙ্করকপে ধাতু নিঃঅব ও প্রভূত ভন্মরাশি 
সহকারে নিষ্ধীস্ত হয় এবং ভূমিকম্পেরও উৎপত্তি করিয়া থাকে ।» এইরূপ 

উৎপাতে সময়ে সময়ে বিস্তর নগর গ্রাম ধ্বংস হইগ্সা গিয়াছে । অনেক 

বিস্তীর্ণ প্রদেশ রসাতলে প্রোথিত হইয়াছে, যাহ! ভূমি ছিল; তাহ জলে 

প্লাবিত হইয়া! গিয়াছে, অনেক স্থান যাহ! মনোহর নগর, গ্রাম,' যে দ্বারা 
স্থশোভিত ছিল, তাহা একেবারে উচ্ছিন্ন হুয়াছে । ৃ 

যখন সঙয়ে সময়ে স্থানে স্থানে এই সকল বিপদ উপস্থিত হই থাকে, 

তখন এমন এক সময়-শির আসন! -উ পস্থিত হওয়া! আশ্চর্য নহে, ক্ষন 



ভূগর্ভস্থ অগ্নি। ৪৫৫ 
চুরি দিয়া ভূগর্ভস্থ সেই কাঁলানল উদগীরিত হইয়া ভূমণ্ডলকে ধ্বৎ্র করিয়া 
ফেলিবে । হমবোল্টু কহেন যে উক্ত মচা অনগ আমাদের পদতলের নিম্মভাঁগে * 

অবনীবিবরে প্রত্যেক স্থানে রহিয়াছে এবং আমাদের এই গ্রহের (পৃথিবীর) 
বাল্যাবস্থায় তাহার. গর্ভস্থ তরল আগ্নেয় পদার্থ বহুবার পৃথিবীকে বিদীর্ণ 
করিয়াছে। তাঞার বিদীরাঁকত শত সহজ্ম পথ ভূগর্ত মধ্যে এখন নীভৃত 

ধাতু পদার্থে রুদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু কালপ্রাপ্তে সেই সকল পথ ভেদ 

করিয়! আবার সর্বনাশ করিতে পারে 1 অনেক স্থলে বহুকালের নির্বাপিত 

আগ্নে় গিরি মাবার জীবস্ত হইয়া উঠিয়াছে | এতাবতা শাস্ত্রীয় সন্কর্ষণাগ্নিই 

যে এই বৈজ্ঞানিকাগ্নি, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না । 

হম্বোল্টের গ্রন্থপাঠে অনুমান হয় যে, আগ্নে় গিরির অগ্ন যৎপাত 

সর্বতোভাবে প্রলয়-লক্ষণ-সম্পন্ন ৷ এঁবপ মহ! বিপদ আরম্ত হওয়ার দীর্ঘ- 
কাল পূর্ব হইতে অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে শস্যক্ষেত্র সকল জলকণাশৃন্য 

ও মরুভূমি হয়া উঠে । তাহার পর আগ্েয় প্লিরি বিদারিত হইয়া ভয়ঙ্কর 

অগ্রৎপাত আরম্ভ হর। অবশেষে প্রচণ্ড ব্যাতা সহকত ঘোরতর বৃষ্টিধার 
নিপতিত হইয়া ভূমি প্লাবিত করিয়া থাকে । কখন কখন মহ্ণসাগর ক্ষুব্ধ 

হইয়া অবনীপৃষ্ঠুকে গ্রাস করিতে আসে । পর্বত ভগ্ন হইয়! তুমুল শব- 
সহকারে ধরণীতলে পতিত হয়। ভূগর্ত হইতে মেঘ গর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর 

নাদ উৎপন্ন হয়। বন্ুন্ধর। সাদি সমুদ্র কানন কম্পিত হইতে থাকে । কম্পন- 

কালে পর্বতাদির অধোভাগে সাগরজল প্রবেশ করিয়া ভূগর্তমধ্যে স্থানে 
স্থানে অন্ধকারাচ্ছন্ন হদ ও বিস্তীর্ণ ভোগবতী গঙ্গার উৎপত্তি করিয়া থাকে । 

যেমন কখন কখন কোন কোন দেশে এইরূপ ঘটন! সকল উপস্থিত হয়, 
. সেইরূপ কোন এক দশর্ঘ কালান্তে যখন সকল প্রকার বিপদের লক্ষণ একত্র 

দেখা দিবে, তখন ই তমোমূত্তি মহা! অনল যে ভূমগুলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে 

তাহাতে, আশ্চর্য কি? বিশেষতঃ আমাদের নিম্নদেশে এ কালসর্প সদ! চঞ্চল 
রহিয়াছে, কোন একদিন উহ] ভূমি,তেদ পর্ব কুষে পৃথিবীর সর্বনাশ করিবে 
তাহা অসম্ভব নহে ৭ | 

কিন্তু বিশ্বপতির বিশ্বরাঁজ্যে ক্ছুঃ নিরবধি অমঙ্চলকর নহে । কোন 
ঘটনাই অমক্কলোদেশে সংঘটিত হয় না । প্রাগুক্ত তুগর্তস্ আঅগ্থির যে এত 

উৎপাত তাহাও চিরিবিনাশক নহে । বিশেষত তাহার, বেন প্রলয়" 
মাছে, সেইনুপ,স্টিকে পুষ্ট করার শাকিও ও আছে। 



৭৫৬ নবজাবন। 

উদ্থা যেমন দেশ নগর গ্রামকে অধোপ্রোথিত এবং সপিগ্র দেশকে কম্প-: 
, মান করে, সেইরূপ পৃথিবীর উপরিস্থ আবরণকে নিয়স্থ তরল প্রজ্ছলিত 

পদার্থ হইতে স্বতন্ত্পূর্বঞ্ক ধারণ করে; অবনীপৃষ্ঠকে নিয়স্ত তেজ প্রভাবে 
সর্ধদ উন্নয়ন করিয়া! রাখে; সমুদ্রমধ্যে সয় সময় ছলগর্ভ হইতে দ্বীপ 

উত্পন্ন করিয়া দেয়, এবং ভূমিভেদপুর্বক পর্বতকে উদ্ধমুখ করিয়া রাঁখে। 

ভারতীয় শান্ত যে কোন কোন স্থলে সক্কর্যাণলকে পৃথিবীর ধারণ-শক্তি 
কহিয়াছেন, তাহা ও সম্পূর্ণ জবৈজ্ঞানিক নহে । বোধ হয় বৈজ্রানিক তত্বের 
লীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হী শাজজীর 'তরুটিব 'পকত মন্র অবগত 5 ৪য় যাতে 

পারিবে । যেমন সমন্জ গ্রহনগুলে। চসইকপ পূশিবীতে বিনা আবাতে আকাশে 

ক্ফিতি করার শক্কি শা ও শিশুভাতন সমান রূপে স্বীফ্জার করেন। যেমন 

পৃথিবীর সেইনপ সমস্ত গ্রথমণ্ড ;লব অভান্তরেই অগি ও আগ্েেয় তরল ধা 

থাঁক। বিজ্ঞানের ফিদ্ধার্ত। এ অগ্নি যখন দ্বীপ পর্ব ও ভূপুষ্ঠকে উত্তোলন 

করিয়া রাখিতে পারে, এবং যখন উহাই পুথিবীরূপ 'অগ্ডেকু, গ্রন্থী শ্বরূপ 

সন্ধিস্তল. তখন সেই অগ্িমর তরল সন্ধিস্থলে ্ তূধারণ শক্তির অধিকাংশ 
প্রবাহ স্থিতি করে, বলিলেও দোষ না হইতে পারে । অভ্যন্তরস্থ জালা-জিষ্ব 
অগ্নি যেমন বেলন যন্ত্রকে শুন্যে উন্নয়ন করে, এবৎ বায়, তাহার গতিবিধান 

করিয়া! থাকে; সেই কপ ভূগর্ভস্থ প্রজলিত মহা অনল শ্বীয়' অনন্তশক্তিবলে 

ভূমগ্ুলকে শূন্যে গতিবিশিষ্ট করে, এবং সূর্ধ্ের অসীম শক্তি তাহার পরিশ্রম 

বিধাঁন করিয়। দেয়, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বোন হয় বিজ্ঞানের বিপর্যায় হইবে না। 

তাহ! হউক বা না হউক,মার্ধ্য শান্ে-কিন্ত উ অগ্নিকেই ভূম গুলের ধারযিত্রী- 

রূপ অনস্তশক্তি কহিয়াছেন । আর্ধ্যশাস্বমতে শ্রী অগ্নিই তমঃ স্বভাব 

ভূবীজ অথবা লিঙ্গভূমি । যে শক্তির বলে ধরণী আকাশে স্ভিতি, করেঃ, 

তাহা ত্র অগ্থিরই শক্তি & তাৎপর্য এই যে, বীজরূপী অগ্রিম ভূগ্রন্থীই 

ভূমগুলকে ধারণ করে। ফলে মুলত শক্তি ঈশ্বরের | তাহাই ভূমগলকে 

প্রদত্ত হইয়াঞ্ছে ৷ তুগর্তে অগ্িস্থানে তাহার অধি. প্রবাহ) এই মাত্র 

শাস্ত্রীয় যুক্তি । এই সিদ্ধান্তকে অমান্য করার ফারণ নাই। লান্তান্থমারে 

শ্রী মহাঅগ্নি ভূতলম্ক সমস্ত পদার্থকে আকর্ষণপুর্বক আপনার *গ্র্থীরূপ 

 মধ্যভাগের চি দু আবদ্ধ করিঝা .রাখিয়াছে, এবং বিকর্ষণ প্রভাবে 
আপনার ভয়ঙ্কর আগ্নেয গ্রস্থী হইতে ভূমি পৃষ্ঠকে উর্ধে ১৪: করিয়াছে 

| এই নিমিত উহাকে সন্ধর্ষণ কহে। 8 
শি $ 
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অগ্নি প্রলণ-দন্দী হঈলেও, উহার আর এক উপকারি শি আছে 

বিশ্বমীনা হমবোলটু বলেন, 'ঘে ভূগর্ভস্থ ষে অগ্নি ধরাপৃষ্টে বিস্তর সর্ধনাশ 
কৰে, তাহাই তৃমগুলস্থ উত্তর দক্ষিণ শীত*্রত্-প্রণান সর্দ কটিবন্ধ 

আদ্দিকালে পৃথিবীর নবীন ত্বকের উপরি বিস্ময়কর উর্বরাশক্তি উৎপন্ন 

করিয়াছিল। আমরা পুর্ষে বলিয়াছি যে পুরাণ শান্তর সংকর্ষণ দেবের হতে 

একখানি লাঙ্গল দিয়া এই বৈজ্ঞানিক দিদ্ধান্তটি বুঝাইয়া দিয়াছেন 

প্রত্যেক নবন্ষ্টিতে দেই শেষমূর্তি অনস্তদেব হলধর-বেশে ধরণী পৃ 

প্রথমেই হল-যোজন করিরা থাকেন ।* এবং প্রন্যেক কঙ্সান্তকালে তিনিই 

রুদ্রমূর্ি ধারণ করেন। প্রত্যুত, পরম কারুণিক পরমেশ্বর ্বীয় অস্বা 

ভাবিক করুণা বা রোষভরে জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় করেন না । যখ, 

জীবগণের ছোঁগশক্তি ও বাহ জগতের ভোগন্দানের শক্তি যুগপৎ ক্ষয় 

প্রাপ্ত হইয়া মূল প্রন্ত্বিতে উপসংহ্ৃত হয়, তিনি তাদুশ কালেই মেঃ 

প্রকৃতিরূপ, শক্তিদ্বীরা শ্বভাবত জগছের প্রক্কৃতি অনুসারে স্ষ্টি প্রলয়া 

করিয়া থাকেন। ? 

শ্রীচন্দ্রশেখর বস্তু 
খড়গীপুর। 

রাহ ও কেতু । 

১১ সংখ্যার নবজীবনে সংক্রান্তি-তত্বলেধ্* বিষুবশ্রেখা ও নী 

চক্রের ছুই সন্ধিস্থলকে যে রাহ ও কত বলিষাছেন, তাহাদিগের সহিত 

রাহ ও কেতুর কোন সম্বন্ধ. থাকিতে পারে না।, তিনি বলিয়াছেন যে, 

“সিদ্ধান্ত, ছে যাতিষ (856:0003) শাস্কের* প্রতাক্ষ প্রমাগাছমারে সাহস- 

সহশ্কারে বল! যাতে পারে, উক্ত ক্রান্তিপাত দুইটিই রাহ ও কেতু। এ 

দুই স্থলেই চন্দ্র ও সুর্ঘ্যদেব পৃথিবী ও ন্ত্বিদ্বের ছায়াবারা সমধবিশেষে 

আবৃত হই থাকেন ”। কিন্তু সিদধাত্ত জেঁ]াতিষ শাস্ত্রে এ কথা ত
 কোথাও: 

বলে না | 
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আঁকাষ্ীস্ছ নক্ষত্র-পুপ্ত“মধ্যে যে কল্পিত বৃত্ত রেখায় সূর্যকে পরিভ্রণ 

করিতে দেখা ষায়, তাহার নাম রাশিচক্র (ক 5016০, আর যে [রেখাপথে 

চন্ত্রকে ভ্রমণ করিতে দেখা" যায়, হিন্দু-জ্যোতিষ অনুসারে তাহাকে নক্ষত্র- 
চক্র বলা যায়। এই নক্ষত্র-চক্র ও রাশিচক্র পরস্পূরকে যে দুই স্থলে কাঁটি- 

'" স্বাষ্ে, তাহাদের ইতরাজীতে মুনস নোৌড়স. (000990+8 009098) বলে। 

এই মুনস নোডস, ছুইটি স্থিরবিন্দু নহে। নক্ষত্রপুঞ্জ মধ্যে ইহাদেরও 

গ্রতি আছে, এই বিন্দুদ্বয যে সময়ের মৃধ্যে একবার রাশি চক্র ভ্রমণ করে, 

সেই সময়ের মধ্যেই আমাদের রাইও একবার রাশিচক্র ঘুরিয়া থাকে । 

চন্দ্র বা হুর্ধ্য এই ছুইটি বিন্দুর সন্গিকটন্থ না হইলে, গ্রহণ হয় না। সংক্রাস্তি- 
তত্ব-লেখক এই: ছুইটি বিন্দুকে লক্ষ্য করির1 ভুলক্রমে অন্য বিন্দুদ্ধয়কে 
রাহ ও কেতু বলিয়াছেন | বিষুব রেখা ও রাশিচক্রের সন্গিস্থলকে 
অয়নবিন্দু বলা যায়। কৃুর্ধ্য এ বিন্দুতে আসিলে, দিন রাত্রি সমান হয়। 
আকাশস্থ এ বিন্দদ্ধয় আর মুনস, নোডস. ইহার! সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থান । 

যাহাকে ইংরাজীতে মূনস' নোড.স, বলে, প্রাচীন জ্যেতির্রেতাগণ যে 
সেই চুইটি বিন্দুকেই রাহ ও কেতু বলিয়] গিয়াছেন, ইহাও কিন্ত আবার ঠিক 

কথা নহে । 

বরাহ মিহির প্রণীত বৃহৎসংহিতা! নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে কেতু শবে 
যেরূপ প্রয়োগ আছে, তাহাতে এই বোধ হয়, যে জ্যোতিষ্ষ পদার্থের 

আচ্ছাদনকারী পদার্থকেই প্রাটীনগন কেতু নাম দ্রিতেন। যাহাঁকে আজকাল- 

কার জ্যোতিষে সোলারস্পটস্ (১০1%: ৪9০08) ব1 স্থধ্যের কলঙ্ক বলে, বরাহ 

মিহিরের গ্রন্থে তাহাকে কেতু নাম দেওয়৷ হইয়াছে । ধুমকেতু, কালকেতু, 
এই সকল কথাতেও যে কেতু শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহারও অর্থ জ্যোতির- 

'আবরণকারীপদার্থ। স্থৃতর]ং মৃূনস নোড়স, নামক দুইটি' বিন্দুকে রাহ 
ও কেতু না বলিয়া এ ছুই বিদ্দগত সুর্য বা চন্দ্রের জ্যোতি আবরণকারী নার্থকে 
রা € ৪ কেতু বলা সঙ্গত হয়। 

এই বাহু ও কেতু নামক ধ্য ব| চন্দ্রের ছ্্যোতি- আঁবরণকারীপদার্থকে 
হা বাঁ অন্থর বলিয়া বর্ণনা করি প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভারতবাসীপদকে 

কেন এরূপ ভ্রমে ফেলিয়। গিয়াছেন? 

গ্রহণের সময় চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সমসত্রপাত অবস্থায় ্বতাবের ম্তত্তলে 

কিরূপ কার্য হইতে থাকে, ভাহা যদ্দি আজকালকার জ্যোতির্ধতাগণ বুঝিতে :. 
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পর্ারতেন, তবে রাহু ও কেতুকে দৈত্য বলিতে তীাহাদেরও বোধচ্ছপ় কোন 
আপত্তি থাকিত না । আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ ইহা! দেখিয়াছেন যে,নুর্ষেশ 
যে সময় সোলার স্পট্সবা! সৌর কলঙ্ক দেখা বায়, পৃথিবীতে সেই সময় পৃথি- 
বীর (119279652)চৌন্বকশক্রির কেমন একট। গোলমাল অবস্থা উপস্থিত হয়।, 
এই অবস্থাকে তাহার] (11880966 980700 ) চৌহ্বক-বিপধ্যয় বলিয়া 
থাকেন। আধুনিক বিজ্ঞান আরও কিছু অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারিবে যে, 

গ্রহণের সময় পৃথিবীতে এমন এক প্রকার হুক্ষশক্তির চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় 

যে, মনুষ্য যদি সেই হুস্মশক্তির অবীন হইয়! পড়ে, তবে সেই শক্তির শ্রোত 
তাহাকে কখন কোন. পথে লইয়! যাইবে, তাহার স্থিরত। থাকে না| যাহাকে 

(401799] 118:09619,0) জীবস্থ চৌস্বক শক্তি বলে, এই গ্রহণ কালীন উদ্ত তত" 

শক্তি সেই জাতীয়। ধাহাদের স্ু্ষান্ুভৃতি কথধ্চিৎ বিকশিত হইয়াছে, 
তাহার গ্রহণের সময় এ স্ুক্ষশশক্তি অনুভব করিতে সক্ষম তন। 

এই জগতের কোন ঘটনা হইতে যে,কখনু কি ফল ফলে,তাহ1 কে বলিতে 

পারে? এই জগতের ঘটনা সকল সঙ্ধন্ধে যখন আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ, তখন 

দুখান! ইংরাজী বই পড়িয়া জগৎ সম্বঙ্ধে সব বুঝিয়া লইয়াছি, গুরূপ স্থির কর! 

যুক্তিসঙ্গত নহো। আধ্যখবিগণ স্থির করিয়া বৃিয়াছিলেন যে, গ্রহণের সময় 
পৃথিবীস্থ সুম্ষশক্তি সকলের এরূপ একটি ভাবান্তর উপস্থিত হয়, যে সেই 

ভাবাস্তর জন্য সেই সমর মানব মাত্রেরই কামনা-শুন্য হহীয়] ঈশ্বরোপাসনা 

বাতীত অন্য কোন কাধ্যে রত থাকা উচিত নহে । তাই গ্রহণেরসম্য় এত 

শঙ্খধবনি, এত দান ধ্যানের গগুগোল, এত একট! উল্লাসের ছড়াছড়ি-_হিন্দু-' 
সমাজে এখনও দেখা যায়। আমি শুনিয়াছি যে গ্রহণের দিন যে একবার 

কাশীর অবস্থা নয়নগোচর করিয়াছে, সে হাক্ষার কেন অধার্িক হউক না, 

তাহার মনে ধর্ম্মতাব স্বতই উদ্দিত হইয়া থাঁকে। * 

দেখ,রাহু ও কেতু দৈশ্য বা অসুর কিছুই নহে১তুমি ষে গ্রহণের সময় শখ, 

ঘণ্টা বাজাইয়! নানা উল্লাসে মন্ত হও»_তাহা কুস্ংস্কারপূর্ণ কম্ম-_এই রূপ 

শিক্ষা দিয়া, যিনি গ্রহণকালীন হিন্দুর চিত্র ষন্মতরঙ্গ নষ্ট করিতে চান, 

আমি তাহার নিকট হইতে জ্যোতিষ শিখিতে চাই না । 

৬ মুখোপাধায়, এম এবি, এল, | 



বঙ্গে ইংরেজাধিকার 1 
যখন সেরাজউদ্দোলা কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন য.রোপে ফরাসী 

ংরেজে যুদ্ধ চলিতেছিল। কিন্তু এই যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া! চন্দননগরের ফরা- 

রা সে সময়ে কলিকাতার ইৎবেজদিগের কোনরূপ বিকুদ্ধাচরণ করেন নাই। 

মবাৰ ক্রোধান্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছিলেন; কলিকাভার, 

দুর্গ সুরক্ষিত ছিল না; আক্রান্ত ৯ৎরেজের1ও সৈন্যবলে বলীয়ান ছিলেন ন]1। 
আক্রমণ নিবারণে বা আত্মসংরক্ষণে তখন তাহাদের তাদৃশ ক্ষমতা ছিল 

না। প্রতিদ্ন্দ্ী ফরাসীরা এ অমষে অনায়াদে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমুখিত 

হইয়া, তাহাদের সর্বনাশ করিতে পারতেন । কিন্তু ফরাসীরা ইহ করেন 

নাই। এসস্কট কালেও, প্রতিদন্দীর ক্ষমতা ও প্রাধান্য পর্যদত্ত করিতে 

তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে নাই! ইংরেজেরা নবাবের আক্রমণে "ভীত হইয়া 

ওলান্দাজ ও ফরাসীদিগের সাহাধ্য-গ্রার্থন? করেন। ওলন্দাজ এই প্রার্থনা 

পূরণে সম্মত হন নাই-কিন্ত ফরাসীরা ইংরেছের সাহায্য করিতে উদ্যত 

হইয়াছিলেন। সকলেই ভবিষ্যৎ বিষয়ে অন্ধ। সিরাঁজউদ্দোলা ঘি 

জানিতেন, ইৎরেজেরা তাহাকে রাজাভ্রক্ট ও প্রণষ্ট'সব্বস্ব করিবেন, তাহা 

হইলে, তিনি তাহাদের সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হতেন না । ফরাসীরা 
যদি জানিতেন, ইংরেজ পরে তীহাদের প্রাধান্য নষ্ট করিতে 

'অগ্রসর হইবেন) তাহা হইলে তাগরা নবাবের কলিকাতা আক্রমণ 

সময়ে, উংরেজের বিকদ্ধে সমুখিত হতে টদাসীন থাকিতেন না। 

ফরাসী ভবিষ্যদ্বশী বা ইংরেজ কোম্পানির কুটমন্্ব কৌশলের মর্মজ্ঞ 
ছিলেন না। এই ভবিষ্যদ্র্শিতার অভাবে বাঙ্গাগায় ফরাঁসীর অধঃপতন 

হইয়াছে, আর লর্ড ক্লাইবের কুট মন্ত্রকৌশলের প্রভাবে বাঙ্গালায় ঈতরেজের , 

আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়। উঠিয়াছে | : 

ইংরেজ কলিকাতা পুনরধিকার করিলেন। নবাবের সহিত সন্ধি বন্ধন 

| হইয়া সন্ধির নিয়মে ইৎরেজ নণিক কোম্পানি অনেক বিষয়ে লাভবান, 

হইলেন | তাহারা যাহা যাহা চাহিষ়াছিলেন, তাহা সমস্ত পাইলেন। 

সুতরাং তাহাদের বাসনা ফলবতী, সাধনা সিদ্ধি-বিধায়িনী, হইল। তাহারা 

এখন লাঙ্গালায় ফরাঁীদিগের প্রাধান্য নষ্ট করিতে সচেষ্ট হলেন, ফরাসীরা 
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চর্দননগরে আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছিলেন, ক্লাইব এই প্রাধানা- 
নষ্ট করিতে উদ্যত হঈলেন। রোমের মিপিও য্মন কার্থেছের উপর সৃষ্টি 
রাবিয়াছিলেন, ক্লাইবও তেমনি চন্দনগর রোষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতে: 
লাগিলেন। যখন তিনি হুগলী আক্রমণ করেন, তখন ফরাসী অধিক র্ 
চন্দননগরও উৎ্সন্ধ করিতে তীঙ্কার ইচ্ছা হইয়াছিল। এ এইচ ফল রী 
করিতে, তিনি এখন কৃত সঙ্ষল্প হইলেন। - 

' ইৎরেজদিগের সহিত সন্ধির বন্দৌবন্তে করিয়া, নবাব মুর্শিদাবাদের অনি, ৃ 
সুখে যাইতেছিলেন। পথে, ইংরেজ কোম্পানির চন্দন নগর আক্রমণের 

প্রস্তাব তাহার নিকট উপস্থিত হইল । নবাব এ প্রস্তাবে অসন্মতি প্রকাশ 
করিলেন । ফরাসীরা তাহার অধিকারে শান্তভারে বাস করিতেছিলেন। 

তিনি উহাদিগকে নিরাপদে রাখিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন ।. অষ্টাদশবর্ষায় যুবক 
এ প্রতিশ্রুতির মর্ধযাদা রক্ষা করিতে উদাসীন হইলেন ন1। তিনি ইংরেজের 

প্রস্তাব অনুমোদন করিতে অসন্মত হইলেন | ইহ] সিরাজউদ্দোলার ধীরতা 
ও শাস্তভাবের আর একটি প্রমাণ । সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রপট যাহাদের 
হস্তে কলঙ্কিত হইয়াছে-_ধাহার। সিরাঞউদ্দোলাকে ঘোর ছুর্বন্ত ও অমান্থৃষ 
প্রকৃতি বলিগ়া.য়াধারণের সমক্ষে পরিচিত করিয়াছেন, সিরাজ উদ্দৌল। এক 

সময়ে তাহাদের সমক্ষেই এইরূপ ধীরতা ও প্রশান্ত ভাবের পরিচয় দিয়াছি- 

লেন। ইংরেজ নবাবের অধিকারে শীস্তি ভঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন, 
নবাবের আশ্রিত লোকদিগকে স্থান ্রষট ও সম্পত্তি ভরষ্ট করিবার জন্য 

অন্থুমতি প্রার্থনা! করিয়াছিলেন; নবাব এ প্রার্থনা! পূরণে অসম্মত হইলেন! 
ইহাতে শাস্তি প্রত্যাশী তরুণ-বয়্ক রাজ্যাধিপতির চরিত্র যেমন উজ্জল 

 হইততেছে-_শাস্তি-বিদ্বেষী কলিকাতাস্থ ইংরেজ বণিকের প্রকৃতি তেমনি 

আত্ম স্বার্থের গভীর কালিমাগ্স ঢাকিয়া পড়িতেছেঞ্। 

কিন্ত লঙ ক্লাইব আপনার অঞ্চল ছাড়িলেন না-স্থার্থ সিদ্ধির পথ পরিফার 

করিতে কিছুতেই, উদাসীন বুহিলেন না । ,তিনি চন্দন নগর 'আক্রমণের 

যোগাড় করিলেন । চন্দন নগরের শাঁষন কর্তা! বেণন্ট, ইংরেজদিগের ছরভি- 

সন্ধি বুঝিতে পারিয়া, নবাবকে জানাইলেন। নবাব, অগ্রদ্ধীপে উপনীত 

হইয়াছেন, এমন সময় ফ্রাসীদিগের দূত, তাহার কাছে. আদিল।. (সিরাজ- 
উদ্দৌলা দূত মুখে শাস্তি ভক্কের সংবাদ পাইয়া বিরক্ত তু. জুদ্ধ হইলেন, . 

ত পাঁরিলেন, ইংরেজের তাহার রাজ শান্ত ভাবে থাকিতে সম্মত 

১ 



অ্রজ্জীরন.। 

সুছেন। পে তাহাদের, ছরতিসন্ধিতে ক্রমে, নান! স্থানে শান্তির. আঁবিভীর 

হুইবে, ক্রমে হয়ত. তিনি, স্বয়ং এই-অশাস্তি জালে জড়িত .হষ্রা -গড়িবেন,।. 

সুতরাং তিনি এই: গভীর" অশাস্তির পুর্ব স্চন! দেখিয়া, স্থির থাকিতে 

“গারিলেন ন!। সংবাদ পাওয়! মাত্র সিরাঁএউদ্দোল। সেই অগ্রদ্বীপ হুহীতেই 

ইতরজবিগকে উপস্থিত আরুয়ণে নিবৃত্ত থাকিতে লিখিয়! পাঠাইলেন। 

ধরেজদিগের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তাহাদের উপর কেমন এরুট1 অবিশ্বাস 

অনি ছিল-স্থতরাং নবাৰ কেব্ল পত্র লিখিয়াই নিরস্ত থাকিলেন না 
-কূগলী সথরক্ষিত করিবার জন্য পনর শত সৈন্য পাঁঠাইয়া। দিলেন । এই 

সুয়ে রাজা নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। ইৎরেঙেরা চন্দন- 
নগর আক্রমণ করিলে, নবাব ফরাসীদিগকে যথোচিত সাহায্য করিতে 

নূন্দকুমারকে আদেশ দ্রিলেন, অগ্িকস্ত তিনি আত্ম সংরক্ষণ ব্যয়ের জন্য 

ফরাসী-গবর্ণর রেণপ্টের'নিকট এক লক্ষ টাকা! পাঠাইলেন। 
সিরাজউদ্দৌলার পত্র কলিকাতায় পৌছিল। ক্লাইব কিছু চিত্তিত 

হইলেন । একবারে দুই পক্ষের সহিত শক্রতাচরণে প্রবৃত্ত হন, উপস্থিত 

সময়ে তাহার এমন ক্ষমতা রা যোগাড় ছিল না। স্থতরাং তিনি নবাঁব 
ও ফরাসী উভয়কেই আপনাদের শক্র রুরিয়া৷ তুলিতে অনিচ্ছুক হইলেন। 
উপস্থিত সময়ে নদননগরে ফরাসীদিগ্নের ১৪৬ জন মাত্র ইউরোপীয় সৈনত 

ছিল । ক্লাইব উহাদের ক্ষমত! পধুর্তদীস্ত করিতে পারিতেন। কিন্ত নবাবের 

সৈন্য ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইলে, চন্দননগর অধিরার বড় একটা সহজ 

ব্যাপার, হইবে না । সুতরাং ক্লাইব কিছু ভগ্মোৎসাহ হইলেন । এসময়ে 
চন্দন্ন্গর আক্রমণ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। তিনি ফ্রাসীদিগের সহিত 

শত্রুতা করিতে নিরন্ত হইজোন।। ইংরেজদের রেলিডেন্ট ওয়াট্দ্ সংহের 

“নবাবের সঙ্গে ছিলেন: ক্লাইবের আদেশে তিনি নবাবকে জানাইলেন ষে, 
ইংরেজেরা চন্দন নগর আক্রমণের সঙ্কল্প প্ররিত্যা্ করিয়াছেন! কাহার! 
আর ফরাসীদিগের সহিত শরুতাচরণে প্রবৃত্ হইবেন না । ৃ 

কিন্তু ক্লাইব মুখে যাহা! রলিতেন কার্ধ্যে তাহ! পরিগভ, করিতে 

জানিতেন না। সুবিধা হা য় তিনি আপনার কর্তব্য পথ: নিরদি 

ক্ছিং রান করিতেন না ॥. ষে কোন উপারেই ভর মা ঃ রে পার নি 

বানাই ভীহ আবতীম উদ ছয় তাহার কার্য দাধরী বৃতি ল্যাবের 
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দিটক চাহিয়া দোঁথত না,উদারতার দিকে দৃক্পাঁত করিত না,লোঁক পি মিঠার। 

দিকে মনোষোগ দিত না, আত্মশ্সম্মানের দিকে দৃষ্টি রাখিত না, কেবল ভু: 
সাধনীর তৃপ্তিতেই আপনি তৃপ্ত হইত । তিনি আঁদ যাহা বলিতেন, ভাল 
তাহার বিপরীত আচরণ করিতেন, আজ ষে প্রতিজ্ঞ পাঁশে আবদ্ধ হহীতেন পু 
কাল সে প্রতিজ্ঞা পাশ ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। ঘটনা শ্রোতের পরিবনতর্ীর 
সহিত তীহার চিত্তবৃত্তি পরিবন্তিত হইত । সুতরাং তাহার কথা ও ভীহ্বার 
অঙ্গীকারের.কোন মূল্য ছিলনা । তিনি উচ্চশ্রেণীর সেনাপতি, 'উচ্চ শ্রেণীর, 

শাসন কর্তী ছিলেন;কিস্ত সাধুতাঁর অভাঁবৈ মহাপুরুষের শ্রেণীতৈ স্থান পা 
করিতে পারেন নাই । ্ 

অস্থবিধা দেখিয়া ক্লাইব নবাবকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি চম্্বন নগর 
আক্রমণ করিবেন না, ফরাসীদিগের অনিষ্ট সম্বন্ধে উদ্যত হইবেন ন1। কিন্ত 
সহসা এই অস্থৃবিধা দূর হুইয়া স্ুঘোগ ও স্থবিধা ক্লাইবের হৃদয়ে গভীর 
আশা ও বিশ্বাের রেখাপাত করিল! এই জময়ে অহন্মাদ খা ছুরাণী 

দিল্লী আঁক্রমণ করিয়াছিলেন | অন্ববয়স্ক অপরিপুতবুদ্ধি নবাব এই: সম্বন্ধে 

আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন। তাহার বিশ্বাস জন্মিল, আক্রমণ কারী পাঠান ক্রমে 
বিহারে ও বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িবে, সুতরাং তীহার আশঙ্কা বাড়িয়া 

উঠিল, তিনি স্থির থাকিতে না৷ পারিয়া ক্লাইীবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। 
ষে দিন নবাবের পত্র ক্লাইবের নিকট উপস্থিত হয়, সেই দিন ক্লাইব সংবাদ 
পালেন যে-তিন খানি জাহাজ অনেকগুলি ইউরোপীগ্ সৈন্য লইয়া বোস্বাই' 

হইতে ভাগ্গীরতীর মুখে আসিয়া পঁহছিয়াছে, আর একখানি জাহাজ আর 
এক দল সৈন্য লইয়া! মান্্রাজ হইতে বালেশ্বরে উপনীত হইয়াছে । ক্লাইব 
এখন নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিতে সাহসী হইলেন । এতদিন তিনি 

সৈন্য বলে প্রবল ছিলেন না, স্থতরাং' নবাবের কথাতেই সম্খ্তি প্রকাশ করিয়া, 

আসিতেছিলেন। এখন সৈন্যসমীগমের . সংবাদে প্রফুল হইলেন তাহার 

পূর্বের আশা জাগিয়া উঠিল 1 তিনি নধাবের কাছে খে অঙ্গীকার করিয়া 

ছিলেন, ,শাস্তভাবে যে শিম কথায় নবা্বকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহা 

ভূলিয় গেলেন অায়ের মন্তকে পদাথাত (করিয়া, নীতির অবমাননী | 

করিয়া ক্লাইব আবার চন্দননগর আক্রমণে উদ্যত হইলেন। | মর 
ই টৈ রপার্থে বাধ সিরাজউ সিনে বলখিলে উভয়ের 



রখ ৬৪ _. নবজীবন | 

ধ বরান্বউ স্জীলার রাজ্যে বাঁস করিতেছিলেন। উভয়েই শান্তভাবে আপ- 
| 'নাঁদের অবলম্বিত কার্যে প্রবৃত্ত থাকেন, ইহাই নবাবের ইচ্ছা 
| ছিল? অধিকন্ত নবাৰ ফরাসীদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন । 
দই প্রতিক্রুতি প্রযুক্তই তিনি ফরাসীদ্দিগের সাহায্যের জন্য টাকা 
,পাঠাইয়া দেন, এবং এই প্রতিশ্রুতি প্রযুক্তই হর্ড ক্লাইবকে চন্দননগর 
আক্রমণে নিরস্ত থাকিতে অঙ্গুরোধ করেন। রাজ্যাধিপ্তির এই 
অনুরোধ রক্ষা করা লর্ড ক্লাইবের অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্ত এই কর্তব্য 
প্রতিপালনে ক্লাইবের মনোযোগ ছিপ না, দিরাঁজউদ্দোলা নিজের অধ্ি- 
কারে শাস্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে ক্লাইবকে নিষেধ করিয়াছিলেন, চতুর 

 ক্লাইব চাতুরী অবলগ্ধন করিয়া, নবাবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। সিরাজ, 
উদ্দৌল৷ শাস্তি প্রয়াসী, ক্লাইব শান্তি বিদ্বেষী। সিরাজউদ্দৌল। আঙিতের 
রক্ষাবিধানে যত্বশীল, ক্লাইব আশ্রিতের অনিষ্টসাধনে উদ্যত |. পিরাঙ্-. 
উদৌল1, সরল হৃদয়ে ফ্লাইবের নিকট সরলতার আশ করিয়াছিলেন, 
ক্লাইব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপূর্ব চতুরী ও প্রবঞ্চনার বলে তাহাকে ভূলাইয়া 
রাখিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা সরলভাবে ইংরেঞ্জ বণিকের সর্বপ্রকার 
হ্ববিধা করিয়াছিলেন, ক্লাইব সেই সরলতা ও স্থবিধার বিনিময়ে তাহাকে 
প্রতারিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌল।' 'সদ্বযবহারের 
সম্মান রক্ষক, ক্লাইব সাধুতাঁর অমর্ধ্যাদাীকারক | সিরাজউদ্দৌলা প্রতারিত, 
ক্লাইব প্রতারক । নবাব সিরাজউদ্দৌলা কে? বাঙ্গালা, বিহার ও উড়্িষ্যার 
অদ্বিতীয় অধধিপতি। আর ক্লাইৰ কে? বাঙ্গালার একদল বিদেশী বণিকের 
একজন পামান্য সেনাপতি মাত্র। এই আশ্রিত সেনাপতি এক সময়ে 
আশ্রয় দাতা অধিপতিকে এইরূপ প্রতারিত করিয়াছিলেন ।' ভারতে বিটিশ 
সাআতাজোর স্থাপন কর্তা লর্ভক্লাইবের সমক্ষে তরুণবয়্ষ সিরাজের চরিত্র 
কতদূর উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। 

রণতরীর অধ্যক্ষ ওয়াটসন সাহেব পদগ্গৌরবে ক্লাইব অপেক্ষা নি 
শ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন ; সুতা ক্লাইব 'ভাহার বিনা সম্মতিতে চন্দন 
নগর আক্রমণ করিতে পারিলেন ন!। এদিকে আডমিরাল ওয়[ট্ননও,. 
নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে উপাস্থিত বিষয়ে সম্মত হইলেন, না. যাহা, রি 
হউক, তিনি শেষে এবিষয়ে নবাবকে সম্মত করাইতে, একখানি পত্র 
লিখিলেন | ফরাসীদিগকে সাহায্য করাতে পত্রে: নবাবকে- যখোচিত, ূ  
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ভঙ্কনা করা ইল | ইহার পর আভডমিরাল লিখিলেন-_প্লপাঠানের 
আক্রমণ নিবারণ জন্য আপনি পাটনায় যাইতেছেন; এজন্য নে 

দের সাহাষ্য প্রার্থনা করিয়াছেন, আমাদিগকৈ চন্দননগর অধিক্টু 
করিতে অন্থমতি করুন, আপনার ইচ্ছা! হইলে আমরা আপনার . সহিত দিদ্লী 
পয্যস্ত যাইব। আমরা শপৎপূর্বক কি এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হই নাই 
আমাদের এক পক্ষের বন্ধু ও শত্র,অপর পক্ষের বন্ধু ও শক্র বলিয়! পরিগণিত: 

হইবে? এখন যদি আমর! এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না! করি, তাহা! হইলে 
প্রবঞ্চকের শাস্তি বিধান কর্তা ঈশ্বর কি আমাদিগকে শান্তি দিবেন ন11. 
পত্র পাইয়া নবাব বিশ্মিত ও স্তন্তত হঈলেন। তিনি যখন সন্ধি- 

পত্রে স্বীকার করেন, তখন কখনও ভাবেন নাই যে, সেই পবিত্র 

সন্ধি পত্রের কথা! এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হুইবে। অনুগত ও আশ্রিতের 
উচ্ছেদ সাধন কি প্রবঞ্চকের দণ্ড বিধাতা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ? অষ্টাদশ 

বর্ষীয় যুবক্-ইংরেজের এই অপুর্ধ্ব ধ্যাখ্যায় অধীর হইলেন। বিল্রয় 
ও অধীরতার সঙ্গে তাহার ক্রোধের সঞ্চার ইইল।» ফরাসীগণ বাঙ্গালায় 
শান্ত ভাবে. অবস্থিতি করিতেছিল-_তাহার! কলিকাতায্স ইংরেজদিগের 
অনিষ্টসাপনে উদ্যত হয় নাই, তথাপি ওয়াট্সন্'সাহেব পবিত্র সন্ধির 

নামে, হর্জনের 'শান্তিদাতা ঈশ্বরের পবিত্র নামে, তাহাদের উচ্ছেদসাধন 
জন্য অনুরোধ করিতে সন্কৃচিত হইলেন না) ইৎরেজের বর্ণিত নীতিশূন্য 
-ধন্ম জ্ঞান শূন্য .সিরাজউদ্দৌল ন্যায় ও. ধর্মের এ অবমানন1 সহিতে 
পারিলেন না । নিদারুণ ক্রোধের সহিত তিনি ইৎরেজদিগের কথা রক্ষা 

করিতে অজন্মত. হঈলেন। যাহারা ছলে বলে ও কৌশলে নির্দোষ ও নিরীহ 

লোকের সর্ধবনাশে উদ্যত হয়, ঈশ্বরের সমক্ষে তাহারাই প্রবঞ্চক ও শাস্তির 
উপযুক্ত। নবাব এইরূপ প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনাজালে জড়িত ন৷ হইয়া 

আপনার তৃদয় বলের পরিচয় দিয়াছেন, আক্ষেপের বিষয় অধিকাংশ 
'ইংরেজের ও তাহাদের ছন্দান্বব্ভ ভারতবর্ষায়ের লিখিত. ইতিহাসে এই"হৃদয় 
বলের সমুচিত সন্মান রক্ষিত হয় নাই? 1 ন্যায়পরতা ও. দুরদর্শিতার অভাবে. ্ 

--পক্ষপ্যাক্তিতা ও স্বার্থপরতার প্রভাবে ইহাছের লেখনী খাই সৃড়ের 
০৪০ গরল ধার? উসীরপ ৭ করছে! : রি 



বিধবার আবার বিবাহ হওয়। 
উচিত কিনা? 

রা জামার বোধ হয় বিধবাবিবাহের টা হিন্দু সস্তানগণ মুসলমান জাতির 
(রই প্রথম দেখিতে পাইয়াছিলেন।(অতি প্রাচীন কালের বিষয় বলিতেছি না) 

'স্ুৎপরে সত্য, জ্ঞানবান ও সাম্যবাদী গ্রীষ্ট শিষ্যগণ মুসলমানদিগকে পরাজিত 

: ক্করিয়! ভারন্বর্ষের অধিপতি হইন্লে পর দেশীয়গ্ণ দোঁখলেন যে ইংরেজ 

' স্বহিলাগণ এক স্বামীর পরলোক গমনের পর অন্য শ্বামী গ্রহণ করিয়া পরম 

সুখে হাদিয়া খেলিয়া দিন কাটাইয়া থাকেন, অধিকন্ত ইংরেজী ভাষা শিক্ষা 
করিয়। হিন্দু সম্তানগ্ণ এমন অনেকানেক রমণীয় বিষয় জানিতে পারিয়াছেন 

এবং পারিতেছেন ষে, তাহারা নিতান্ত বিদ্যা ও গুণবতী হইয়া, ২৪ টি সন্তান 

সম্ভতি থাকিলেও বিধবা হইয়া! ম্বচ্ছন্দে অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ 
করিয়াছেন । ০ 

মুসলমান ও ইংরেজ জাতির মধ্যে বিধবাধিবাহ প্রথা গ্চলিত দেখিয়া 

এবং আমাদের পুরাপাঁদি শান্ত্রেও নধ্যে মধ, ২৪টি বিপবাবিবাহের কিনব! 

দেবরাদিদ্বার পুত্রোৎ্পাদনের বিষয় পাঠ করিয়া, আর বঞ্ডগান 'কালের বহুতর, 

বিধবাকে সতীত্ব রক্ষণে ও ত্রশ্মচর্যয পালনে অক্ষম দেখিরা, পাশ্চাত্য শিক্ষা 

প্রাপ্ত যুবকদিগের মনে বিধবা! বিবাহের অন্থকুল ভাব জন্মে। তাহার! সভা 

করিয়া বক্ততাদিদ্বারা এবং লেখনীচালনে এই মত সর্বত্র প্রচার করিতেছেন। 

তন্মধ্যে ধাহার! কেবল ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ তাহার] এবিষয়ের পোষকতার জন্য 

বহুল পরিমাণে বিলাতের বৈজ্ঞানিক যুক্তিও সাম্যবাদ প্রয়োগ দ্বারা বিধবা" 

* বিবাহ উচিত বলিয়া! প্রতিপন্ন করেন, আর ধাহারা ইংরেজী ভাষার ন্যায় 

আর্ধ্যজাতির প্রাচীন উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিয়া হিন্দুশান্াদি 

অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহার] বিধবা বিবাহের আবশ্যকত।. প্রতিপন্ন: করিতে 

যাইয়া পুরাণাদি হইতেও বিধবাধিবাহের বিধি সংগ্রহ করিয়াছেন ।, পরছুঃখ- 
কাতর বিদ্যাসাগর মহাশয় ষথার্থ পর€ঃখকাতরতায় বাধ্য, হইক্কাই, বিধবা 

বিবাহ শাস্ত্র সম্মত কা্ধ্য কি না, তদ্ধিষয় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি শাস্তীয্স 
প্রমাণ দ্বারা স্বীয় মত যথেষ্ট প্রমাণিত ও প্রচারিত করিয়াছেন; টু বিধবারিবাহ , 

যে কলিকালের জন্য শান্ত-সন্মত, তদ্বিষয় তিনি যথাসাধ্য দেখাইয়াঁছেন ; ব্ 



ির্ঘাহের প্রতিবাঁদ করিয়াও তিনি আপনার সথমহত হৃদাষব বতেহগারঞ 
দিয়াছেন বটে | 

অনেক বালবিধবা নানা প্রকার পাপান্ঠান করে এবং রা চিজ 
বারা সহগমন প্রথা রহিত হওয়াতে বহু মানাস্পদ্ বিদ্যাসাগর মহাশয় হিল: 
বিধবাগণের বিবাহ হুওয়] উচিত বোঁধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি শাসীর 

প্রমাণ দ্বারা এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, যে বিবাহ করাই .বিধশ্ি 
দিগের সর্বপ্রধান ধর্ম; না করিলে,*কোনবপ প্রত্যবায় আছে; এবং তরী 

করি,শাক্মেও মহর্ষি পরাশরাদি মুনি খষিগণ বিধবাগণের বিবাহাপেক্ষা যেরূপ, 
্রন্মচর্যেরই অর্ধিক প্রশংসা] করিক্লাগিয়াছেন, তিনিও তদ্রুপ কার্য পাল্নই: 
শ্রেষ্ঠ মনে করেন । 

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, বিবাহবিষয়ে মুশলমানদের ন্যায় প্রথা 
অবলম্বন করিতে ২।১টা হিন্দু শানে নিষেধ নাই ) তাঁই বলিয়া! এমন পাপিষ্ঠা 
স্ত্রী কেহ অছেন.কি, যে সম্ভানাদি হইয়। বিধবা হইলে, কিম্বা সন্তানাদি ত 
দূরের কথা, স্বামীর প্রতি" একবার পবিত্র প্রণয়েন্মাবন্ধা হইয়া, আবার 

পঞ্চস্থলে.অন্যপুরুষের নিকট বিবাহিতা হইতে পারেন ? যে রমণী সেরূপ কর্ম 

করিতে পারে, ভাথকে কুলবতী ন। বলিয়! কুলটার শ্রেণীতে গণন। করিলেই 

উত্তম হয়; সেই পাপিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া] যে পাষণ্ড আবার সংসার ধর্ম 

পালনের আশা করে, সেও যে ঘোরতর মূর্খ এবং পবিত্র প্রণয়ের অবমানকারী 

তাহাতে সন্দেহ নাই । | 

্বামীর নষ্ট মৃতাদি পাঁচটি অবস্থা ঘটিলে, বিবাহিতা নী পুন” 

বরবার বিবাহ হইবার বিধি পরাশর ' সুস্পষ্ট রূপে প্রদান করিয়াছেন, এবং 

তীয়, মতই কলিতে অবলম্বনীয়, তদ্বিষয়ে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন 

করিয়াছেন ক্িষ্ত এমমস্ত অন্ুকুলতা থাকিলে যাহ বিধবারিবাহ- 

প্রথা প্রচলিত হইয়া] উঠে নাই। | 
নানারূপ ব্যতিচার আোত নিবারিত ও ্বামীভিন্ অন্যদ্বারা পুত্োৎপাদন 

রহিত হওয়ার পরেই, কলিকালের, জন্য ওরসাঁভাবে দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের 

পরার *বচবস্থা দিয়াছেন; ঠ. ক্ষেত্র পুত্রের উল্লেখ থাকিলেও হিন্দুসস্তানগণ 

তাহ অগ্রাহ্য করিয়াছেন : তদ্বধপ কত পুভ্রের ন্যায় স্তীহারা কলিতে 

পরাশরমতে বিধবাদি ্রীর গুলি বাবস্থা থাকিলেও “তাহ! অগ্রাহ্য 

করিয়াছেন । 



নবজীবন । 
[ 

এ রর শোক হলি একমাত্র ৪ । যিনি ধর্ম তাহার মনে কোন 

প্রকার বিকার উপস্থিত হইতে পারে না। ধন্মাচরণ দ্বার। বিধবাগণের হৃদয়ের 

প্রান্ত মি অবশ্যই শীতল হইতে পারে, জগৎম্বামী ভগবানের চরণে প্রাণ 

পর করিতে পারিলে, স্বামীশোক অবশ্যই অনেকাংশে নিবারিত হয়! 

" অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া]! এখন মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত 

| হওয়া যাউক | সাধারণ ভাবে বিবেচনা করিলে উপলব্ধি হয় ষে পুরুষ যখন 

_স্্ীরিয়োগে অন্যবার বিবাহ করেন, তখন স্ত্রীলোক কেন পতিবিয়োগে অন্য 

পতিগ্রহণ করিতে পারিবেন ন1? অনেক স্থলে এমনও দেখা যায় ষে পুত্র, 

কন্যা, এমন কি পৌত্র ও দৌহিত্রার্দি থাকিলেও শেষ বয়সে, স্ত্রীর মৃত্যু হইলে 

পুরুষ ভার্যাস্তর গ্রহণ করেন) ৮৯ ব্ায়া বালিকা কেন বিধবা হইয়া 

ফাবজ্জীবন অবিবাহিতা থাকিবেন? 

পুরষদিগের ষোরতর পক্ষপাতিতাই এরূপ করিবার কারণ বলিয়! 

অনুমিত হইত পারে । কিন্তু সর্ব্ব-বিষয়ে- নিশ্বার্থপর ভারতীয় হিন্দুসস্তানগণ 

যখন পূর্ববকাল হঈতেই বিধবাবিবাহপ্রথা সমাজে প্রচলতি হইতে দেন নাই, 

তখন কেবল স্বার্থপরতার-পরিচালিত হইয়াই যে তাহারা বিধবাবিবাহ্ প্রচলিত 

হইতে দেন নাঈ, একথা কোন মুখে বলা যায়? তাহাদের মনে কোন উচ্চ” 

ভিপ্রায় ছিল কি ন! দেখ! উচিত। প্রাচীনকালের হিন্দুসস্তানগণ মুখে মুখে 

স্বাধীনতা বলিয়া অনবরত চিৎকার নাঁ করিলেও, তাহার! যে জ্্রীলোক- 

দিগকে অতি উচ্চদৃষ্টিতে দর্শন করিতেন, তাহার সহত্র প্রমাণ প্রদ্রশন কর! 

স্বাইতে পারে । “থে গৃহে স্ত্রীলোক সকল অনাদৃতা হয় সেই গৃহে দেবতাও 

' আপ্রসন্ন থাকেন ।” ইত্যাদি রাক্য প্রাচীন হিন্দগণ কেবল মুখে বলিয়াই 

ক্ষান্ত থাকেন নাই কার্য্যেও অনেক দূর করিয়াছেন_তাহারা নিজের! ঘুরিয়! 

ঘুরিয়া সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও দেবীর ন্যায় পবিত্রা রমনীদিগকে 

বিধব! হইস্বাও আবার বিবাহিতা হওত আজন্ম সংসার কৃপে ভবিল্না থাকা 

বড় উত্তম মনে করিতেন না; তাহারা নিজেরাইত সংসারধর্মী পাণনাপেক্া 

্রহ্মচর্ধ্যাচরণেই.। অধিক অন্ুরক্ত ছিলেন; সুতরাং পরাঁশর মতে কলিতে 

বিধবাদি ভ্রীলোকের পুনর্বিবাহ সঙ্গত হইলেও তাহ! অগ্রাহথ করিয়া সহগমন 

ও ব্রঙগচ্ধ্ই প্রচলন করিলেন । একজন ৫* বর্ষায় পুত্র -পৌত্রবান হিশদুকে টি 



হিন্দু, বিধবার আবার বি বাহ হওয়। উচিত কি না |. সি 

্্রী'বিয়োগে পুনরায় বিবাহ করিতে দেখিয়া এবং হয়ত জম একটি ৮ 
বায়ু বিধব1 কন্যাকে ্রহ্মচর্ধ্য পালন অথবা স্থলাস্তরে ব্রহ্মচতত্ধ্য ৯ ্ বু 

হইয়া ব্যতিচারপক্কে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া, নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট স্বার্থপরতা 
প্রতীয়মান হয় সন্দেহ নাই; বস্ততও এই প্রকার অভিভাবক রও 
বটেন। 

কিন্ত বাহার! 'প্রথমাবস্থায় হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ ্রচনিউ করেছ 
নাই, তাহাদিগকে স্বার্থপর কোনরূপেই বলা সঙ্গত নয়, তাহার! আপনার” 
বৃদ্ধ বয়সে কিন্ব' পুত্র থাকিলে আর দারপরিগ্রহ করিতেন না। | রা 

সাহারা যে সর্ববিষয়ে বর্তমান কালের অধিকাংশ লোক হইতে সহত্প্ুণে- 
ধর্মপরায়ণ ছিলেন, তদ্দিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। যায়; ভারতবর্ষ 

মুসলমান জাতি দ্বার অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়1 অবধিই হিন্দুদের নান 
প্রকার অধোপতন আরম্ভ হইয়াছে, এবং ধন্ম ভাবেরও শিথিলতা ঘটিয়াছে; 

বোধ হয়, আাধ্যগণ যে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষ? ধর্ম, সাধন ও তপোবনাশ্রম অধিক 

ভাল বাসিতেন এবং তাহাদের মনে যে সংসারাসক্তি হইতে ধন্মীসক্তি 

অত্যন্ত প্রবল ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাহাদের প্রত্যেক, কারধ্যই সেই 

প্রগাঢ় ধন্মান্রাগের পরিচায়ক । 

তৎকালে বর্তমান কালের ন্যায় সাংসারিক স্থুখ মাত্র বিধাহের উদ্দেশ্য 
ছিল ন1।. অনেক হিন্দু সম্তান শুদ্ধ ধম্ম কাধ্যের সহায়তা জন্যই বিবাহ 

করিতেন ; তজ্জন্যই প্রাচীন কাল হইতে স্ত্রীর নাম জুহ্ধর্ষ্ণী, অপরন্ত 

পুত্রার্থেও অধিকাংশ হিন্দু সম্তান বিবাহ করিতেন "পুত্র প্রয়োক্গনে ভার্য্যা, 
এ প্রাচীন কথা-সকলেই জানেন। পুত্র প্রয়োজনে বিবাহ করিলেও হিন্দু 

সম্ভানগণ স্ত্রী ধন্মীচরণ করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই; অনেক তপোধন 

হিন্দু সস্তান আবার জ্্ীর বন্ধ্যাতাদি দোষ ঘটিলেও পুনর্বিবাহ করিতেন না, 
এবং মৃধ্টে মধ্যে দুই চারি জনে ধন্ম সাধনোদেশে চির জীবনে এক বারও 

'দ্বারগ্রহণ করেন নাই, ভাহার! , চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়! ব্রহ্ধ- 

চধ্য পালন'করত জীরন যাপন করিতেন; ধর্মের নিকট তাহারা! বিবিধ 

প্রকীর শইন্জরি় সুখাদি-ও স্ত্রী পুত সংসার পর্য্যস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। 

অতএব বিধবাঁবিবাহের কৌন শাস্ত্রে বিধি, এবং কোথাও ব! নিষেধ 

, থাকিলেও হিন্দু স্তানগণ সেই বিধি নিষেধের বড় একটা ধর না ধারিয়া 

সাধারণ ভাবে এরপ বিবেচন! করিয়া ছিলেন: রোধ হয়, যে, বিধবাগণ 
| ও ৮ 



মবন্তীবন ॥ 

রর ইচ্ছাঁতেই পতিহীনী হইয়া সংসারবন্ধন: হইতে ৫ 

র লি উহ্হাদিগকে অনর্থক সংসারের পাপ হ্দে ড বাইয়া 

জর দি ? বিশেষত নান! শাস্ত্রে যখন এরূপ কথিত হইয়াছে যে, “সাধৰী 

) বিধবা, পুত্র ব্যতিরেকেও স্বর্গে ধাইতে পারেন,” এব যখন পরাশর মুনির 

মত লইয়াই কলিতে বিধবাধিবাহের আয়োজন, তাহাতেও বিধবাগণের 

এ ন্বিব্াহ কর! অপেক্ষা জুহগমন ও ব্রঙ্গাচর্ধেরই অধিক প্রশংসা কীণ্ডিত 
শইইয়াছে, তখন বিবাহ নিশ্রয়োজন। শান্সাদি ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ ভাবে 

শ 

“চিন্তা করিলেও উপলব্ধি হয় যে, সংসার করা অপেক্ষা ধন্মীচরণঈ শ্রেষ্ট 
এরং বিধবা হইয়া আবার অন্য পুরুষকে বিবাহ করিয়া সংসার কর! অপেক্ষা, 

সত ম্বামীর ধ্যানে ও পরমেশ্বরাধনায় সমস্ত জীবন বাগন করা কিনব! 

্বামী-শোক সহিতৈে ন1 পারিয়া, স্বগকামনায় সহগমন করা প্রণয়ের 

চরমোত্কর্ষ বটে, তদ্বিষয়ে কিছু মার সন্দেহ নাই | এ জন্য হিন্দু সম্তানগণ 

রিবাহ বিধ অগ্রাহ্য করিয়] ষচধ্য ও সহ্গমনের পক্ষপাতী হষ্টছেন । কিন্তু 

আজ কালের হিন্দু সম্তামগণ অনেকে যেরূপ জঘন্যাচরণাদি করিয়া! থাকেন, 

এবং তাহাদের বাল বিদ্বা কন্যা ভগিনী পুত্রবধূ ইত্যাদিকে দেশাচারের 

ভয় বশত বিবাহ নাঁদিয়! গোপনে গোপনে আনেক স্থানে যেরূপ ব্যভি- 

চারের প্রশ্রয় দান করিয়া থাকেন, এবং আপনার। পুত্রা্দ থাকিলে পত্ী 

বিয়োগ হইলে অনেক বয়সেও পুন দারপরিগ্রহণ করিয়া থাকেন, এ সকল 

দেখিয়া শুনি তাহাদিগকে ঘোর স্বার্থপর, মঙ্তাপাতকী এবং নিতান্তই 

দেশাচারের দাস বলিতে হয়। 

বে পাষও পিতা অশীতি বধ বয়সেও নিভাগ্ত-সাধ্য ইন্দ্রিয় দমনে 

অক্ষন হইয়া পত্রী বিয্বোগে আবার বিবাহ করিনা? থাকে অথব1 বিবাহ ন1 

করিলে লানা প্রকার ব্যভিচার কার্ধ্য করিয়া থাকে, সে নরাধম কেমন 

করিয়। আপন বিধবা! যুবঠী কন্যার ব্রঙ্গচর্ষ্য পালনে আশা করিতে" পারে ? 

সেই প্রকার ব্যঞ্চিই নিতান্ত দেশাচারের কৃতদাস এবং শোরতর পাপী-- ' 
সেই প্রকার লোক দ্বারাই হিন্দু সমাজ অধঃপাতে গমন করিয়াছে। , 

পূর্বকালে হিন্দু সস্তানগণ যেরূপ ধর্ম পরাপ়ণ ছিলেন, ততৎসময়ে, €ষঃ দেশে 

ব্যভিচার তশ্রাত বর্তমান কালাপেক্ষা মন্দীভূত ছিল, তদ্দিষয়ে কিছু মাত্র 
সন্দেহ নাগ ) তৃৎ্সামর্রিক আধ্ধ্য সন্তান গণ ধক্ষের জন্য সর্বস্ব পরিভ্যাগী . 
হইয়া! মতি কঠিন তপস্যাচ্ণ করিতে পারিতেন এবং ধর্সের জন্য অগ্লান:. 



হিন্দ বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না 17 চির 

বদনন ভোগ আদি পরিহারপুর্ববক অরণ্য-বাপী হুঈতৈও চী। 

না;. সেই প্রকার পবিত্রতামর সমাজে বান করি! বালবিধবাগ 

রহ্ম্ধ্য পালন করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ কি? 

আবার শান্তে ও সামাজিক ব্যবহারাদিতে বিধবাদিপের আহার, ব্য 

হারাদির ত্রঙ্গচধ্যের অনুকুল ঘে সমস্ত নিয়ম নির্বাচিত ছিল, তৎসধু় 
সর্বতোভাবে পালন করিলে যে অনেক পরিমাণে ইন্দ্রিয় সংযম হইজৈ 
পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু, হায়! ছুঃখের বিষয় কি বলিব, অ ও 

কালি সহরবাসিনী ধনী লোকের বিধবা কন্যাদিগকে আহার ও পরিচ্ছদাদি- 

বিষয়ে সেই পবিত্র নিয়মের অনেক অন্যথাচরণ করিতে দেখা যায়! 
কলিকাতা অঞ্চলের অনেক হিন্দু বিধবাকে গহন। ও উত্তম বস্ত্র পরিধান 

করিতে দেখিয়া! অনেক সময মনে ক্লেশ হয় ও চক্ষু যেন পীড়িত বোধ হয়। 

স্পরিবার মধ্যে বাম করিয়া সৎশিক্ষা প্রার্ত হইলে এবং আত্ম স্ুখাপেক্গ। 

না] করিয়া সংসারস্থ সর্ধ লোকে দয়াবতী হইতে পারিলে, বিবাহে 
প্রয়োজন খাকে না; মৃত স্বামীকে ভাল* বাসিতে পারিলে প্রণরস্পৃহাও 

চরিতার্থ হইতে পারে; পতি ধিদেশে থাকিলে যেরূপ তাহার প্রতি মন 

অধিক আকরুষ্ট হয় এবং অধিক প্রণয় জন্মে, তদ্দ্রপ মুত স্বামীরও প্রতি 

অপ্নিক প্রণয়প হইতে পাঁরে--সংসারে ধাঁস করিয়া? দুর্ভাগ্যবশত নান। 

প্রকার প্রণয়ের বাধ] উপস্থিত হইতে পারে - অদৃষ্টক্রমে অনেকের 'পতি 
লম্পট, মদ্যপ ও স্ত্রীর প্রতি অন্থরাগশূন্য হইতে পারেন, তজ্জন্য স্ত্রীরও 
তাহার প্রশ্ঠি প্রণয়ের অল্পত1 ঘটিতে পারে, কিন্তু পরণোকগত স্বামীকে 

ভাল বামিতে কোন বাধাই নাই; কেবল মাত্র নিজের মনটি উন্নত করিলেই 
এ কাধ্য সুসম্পন্ন হই'তে পারে ) স্বামীর ম্বগীয় পবিত্র মৃত্তি ধ্যানে ও জগৎ 

স্বামী ভগবানের -আরাধনায় জীবন শেষ করা অপেক্ষা পুনঃ পুনঃ বিবাহ 
করা কি ভাল? 

হিস্দুবাল-বিধবার সঙ্গে আমাদের নয়ন মুগ্ধকর কুস্থমের বিলক্ষণ; 

সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ফুল যেমন আপনার মূনে আপনি ফুটিয়? থাকে» 

নিজের, কোন শ্রকার সুখের বাসনা না রাখিয়া চারি দিকে আপুন মনোহর, 

গন্ধ বিস্তার করিত! থাকে, এবং ধান্মিকের হস্তগত হুইলে তত্বারা দেবার" 
ধন! সাধিত হয়, সেইরূপ পবিত্র বাল-বিধবাগণও নিজে কিছু মাত্র ভোগ' 

সখের আশ- ন1' করিয় পরিবারের উপকারে 'জীবন, কাটাইয়া থাকেন, 



নব জীবন | 

- ১ টি ঃ বারাধনার অর্পিত হন। 
লগম্্স্ষুল ঘেমন লম্পটের হাতে পড়িলে বার বনিতার কুস্তল ভূষণ হইয়! থাকে, 
হি ববাল-বিধবাগণও মধ্যে মধ্যে সেই রূপ ভ্ররাচারের প্রলোভনে পাপ- 

পন্ে কলঙ্কিত হয়। 

-এ্লাহা! কবে আবার আমাদের সমাজের এমন অবস্থা হইবে যে, নর 

শী মিলিয়। সংসারকে কেবল থাত্র ধর্ম সাধনার একটি কাঁধ্যক্ষেত্র প্রস্তুত 

করিয়া আপনাদের উ্ঠিক ৪ পারলৌদিক শশেধ্ধধ মঙ্গল সাধন করিবেন; 
১ ব্যভিচার, মিথ্যা ও গ্রবঞ্চনাদি কবে হিন্দুসমাজ হইতে বিতাড়িত হইবে; 

কবে আবার পবিন্র হিন্দু বংশধরগণের মন এত দুর উন্নত হু্টবে যে, তাহার] 

পতি ও পত্বী বিয়োগে পুনঃ বিবাহ না করিয়া ও ব্যভিচার কার্যে লিপ্ত না 

হইয়া, মৃত পতি ও পতীর ধ্যানে ও পরমেশ্বরাধনাতে জীবন শেষ করিবেন, 

এবং নিজেরা সংসারে নিলি” প্ত থ্কিয়া পরহিত কার্যে জীবন অর্দর্পণ করি- 

বেন? হায় ! স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ও স্বামী পুত্রাদি লইফা সংসার করাই কি 

কেবল সুখের নিদান? এ পমস্ত ব্যতিরেকে পৃথিবীর নর নারীগণের হিত- 

সাধনে জীবন উত্সর্গ করিলে এবৎ ধর্ম কাধ্যাদি করিলে কি মন্জন সুখ হয় 

না! ন্ডতির ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, যে সেই অবস্থাই পরম সখের মুল । 

_.. ধাহার স্বামী কি স্ত্রী বর্তমান থাকিবেন তিনি অবশ্যই তৎসমভিব্যাহারে 

সংসার ও ধন্ম সাধন করিবেন, কিন্ত ধাহার ঈশ্বর-ইচ্ছাক্রমে পতি বা পত্বী 
বিয়োগ ঘ্টিবে, আমার মতে তাহার আর পতি কি পত্বী গ্রহণ কর! উচিত 

নয়। 

স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই ব্যভিচার কা্ধ্য সমান দৃষণীয, তাহাতে ইহ- 

কাল পরকাল ছুই দ্িকই বিনষ্ট হয়, যদিও আমাদের সামালিক রীতানুসারে 

ব্যভিচারী পুরুধাপেক্গা ব্যভি চারিণী রমণীর গুতি অধিক দ্বণা করা হয় ঘটে) 

কিন্তু পরম ন্যাঃবান মহ্বিগণ, হিন্দু শাক্কাদিতে পাপের শান্তি ভোগ 

উভয়তই তুল্যরূপ রর্ণন! করিয়াছেন? আগার সামান্য বিবেচনায় প্রতীত হয 
ষে,আমাদের সমাজে জ্ীলোকের পক্ষে এ বিষয়ে অধিক শাসন খাকাতে স্্রীলো- ্ 

ডর লাভ ভিন্ন কিছুই ক্ষতি হয় নাই । সাণ্যধাদাগণ বলিতে পারেন যে,পুরুষ 

ব্যভিচার করিতে পারে, স্রীলোক ব্যভিচার কগিতে পারিবে না কেন? কিন্ত 



রী 

হিন্দুবিধধার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা ৩ 
এ হলে বলা শায় যে. অনেক লোকত বিষ খাইয়া! মরে, তছে। (তোমরাও১ 

মর না কেন? পুরুষ পাপ করিতেছে বনিয়া স্ত্রীলোকো্ও পানা 
করিলৈ বড় সর্বনাশ হইল না কি? বরং এজন্য সত্রীলোকগণের ্ র্তি পাটা, 
আটি থাকিয়া ভালই হইয়াছে, সন্দেহ নাই) সংসারে যে: জিনিষ বত: 
উৎকৃষ্ট, তাহার মন্দাবস্থাও ততই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে ) এ. স্থলে আমি । 

বলিতেছি না যে, পুরুষ ব্যভিচারী হইলেও কোন দোষ নাই কিনা গ্ী- 
বিয়োগে আবার বিবাহও করিতে পারিবেন, ভ্রীলোকই কেধল সেই পু পুতে 
(দুঃখে) বঞ্চিতা থাকিবেন না; আমি কখনও এক্ধপ মনে কারতে পারি “না 
পুরুষের পক্ষেও স্্রীবিয়োগে আবার বিবাহ করা উচিত নয়। ব্যতিচারের 
কথ। আর কি বপিব? সেত জবলত্ত নরক; ইচ্ছা করিয়া! কি জীবিত প্রাণী 
নরকে ডবিতে চায়? 

তবে যদি পুরুষগণ এ স্ুুমহৎ নিয়মের অন্যথাচরাণ করিয়া] থাকেন, তাই 

বলিয়া কি রমণীগণও সঙ্গে সঙ্গে ডবিবেন ? স্বভাঁবত রমণী জাতির মনত 

কোমলও বটে) সেই কোমল হৃদয়েও কিজুকোমুল পবিত্র বিশুদ্ধ প্রণয়ের 

স্থখন হইবে না? হায়! প্রণয় কি সংসারে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির নিকটই 

পণ্য দ্রব্য হইবে ! হিন্দু বিধবাগণ ! আপনারা কুসঙ্গ ও কদাচার পরিত্যাগ 
করিয়। ্বর্গগান্মী পতি ও ভগবানের আরাধনার জীবন উৎ্সগ্রু করুন, দেখি- 

বেন সংসার আপনাদিগের নিট মস্তক অবনত ক্রিবে। পু 

ধর্মই মনুষ্যের একমাত্র স্ৃথের মূলঃ যদ বল সংসার নাকরিলে-স্ত্রী 
পুত্রাদি না হইলে ধন্মসাধন হয় না; কিন্তু কেন হইবে না, আমিত বুঝিতে 

পরীর না। নিজের সংসার ন। থাঁকিলেও ত পৃথিবীতে সহত্র সহজ নর নারী 
আছে, নিজের পুত্র কন্যা না থাকিলেও ত পৃথিপীতে অনেক শিশু আছে 
তাহাদের সুখের জন্য জীবন উৎসগ করিলে কি স্থখ হইতে পারে ন? 

এ স্থলে স্বনেকে মনে করিতে পারেন যে, তবেত' বিবাহ না করিলেও চলিতে 

* পারে ? (কত্ত সে বড ভ্রান্ত মত, কেননা তদ্রুপ আচরণ সকলে করিলে ত্থষ্টি 

হইতে পারে নাঃ এবং উৎকৃষ্ট “বৃত্তি প্রণচম্র অনুশীগন হইতে পারে না। 

তরে য্দি ছুই চারি জন ধর্্রাত্মা পুরুষ কি ধার্মিক রমণী লোক হিতার্থে 

কাধ্য করিবার বিশেষ কোন বিস্ব আশঙ্কাতে বিবাহ না করেন, তাহাতে সৃষ্টি 

রক্ষার আঁধক কিছু আসিয়া যায় না) স্বেচ্ছাচারী কিনব! স্বেচ্ছাচারিণী 

হইবার লোভে ষাহার] ভি না করেন, তাহারা নিতান্ত পাপিষ্ট সন্দেহ 



রগ, নজী, রহ ]. 

নই কি সংসারের হিঃ তরজনাযকফি কোন মহত ্ [কি নী 

ন্ পরি পার করেনঃ তব তাহাকে দেখতার শ্রেণীতে গণন। করিত 

*অদেকেই বলিয়া থাকেন যে, অতি বাপিকাবন্থাঁয় বিবাহ হইগ্সা অমনি 

শি হইলে স্বামীর প্রতি প্রণয় জন্মিতে পারে না। অতএব সেই প্রকার 

রর বিধবাগণের সচ্ছনোই আবার বিবাহ" হইতে পারে, তাহাতে প্রথয়ের অবমা- 

গ কিরা'হয় না। এ কথ! বড় সঙ্গত মনে, হয় না, কেন না হিন্দু,বলিকাগণ 

. যদি, পর্চম বর্ষের পরই বিবাহিতা হন:এবং নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশত ছুই চারি 

বখ্সরের' যধ্যেই বিধবা হন, তবেই কি যথাশাজ্স ধাহার সহিত বিবাহ 
হইয়াছে, তাহাকে বিস্থৃত হইয়া যাইতে পারেন 1-তাহাদের স্থুবিমল 
ও স্ুকোমল মন হইতে কি পঠির মুত্তি অপনীত হইতে পারে? আর যথা 

শান্ত যে বালিকার পাণি গ্রহণ করিলেন, দুর্ভাগ্য বশত বিহাহ মাত্র সেই 

বালিকার সৃত্যু হইলেই কি পকিভ্র-ৃদয় যুবকের অস্তঃকরণ। হইতে সেই 
মোহিনী বালিক1 মুততি তিটরাহিত"হইতে পারে ? ষদি মানুষ পরত ন1 হুউয়। 

ষথার্থ মানুষই থাকে, তবে বিস্থৃত হওয়ার কথা নয় । বিবাহ কতদূর গুরুতর 
বিষয়, তাহা সকলেই ভাবিলে বুঝিতে পারেন, বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া 

কি, মৃত্যুতে পতি ও পত্বীর স্বৃতি লোপ হইতে পারে? আর হিন্দু সমাজে 
যেরূপ" রমণীগণের প্রতি নিরম আছে, €ষ স্বামীর মৃত্য হইলে আর বিবাহ 

হইতে পারে না, তেমন পুরুষগণও স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আর বিবাহ করিতে 

পারিবেন না, যদি এরপ রীতি হয়, তবে স্বার্মী, ক্্রীর মধ্যে বড় ক্মাশ্চ্ধ্য একটি 
মহৎ ভাবের সমাবেশ হইবে। কেন না জীবনে মরণে যাহাকে ভিন্ন আর. 
অন্য পি কি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবার লাধ্য নাই এবং ফাঁহাকে ভিন্ন আর 

“অন্যকে হদষেও ভাবা উচিত নয়, সেই ব্যক্তি যে কতদূর ভালবাসার পাত্র 
হইতে পারে, তাহা সকলেই একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারেন । আমাদের 

সমান যদ্দি পুর্বকালের পবিত্র নিয়ম সকল রক্ষা করিরা! নৃতন ন্যাষ সঙ্গত 

"নিয়ম আদরের সহিত জমাঁজে চলন করেন, তবে প্রভূত মঙ্গলে হহীবে, 

দম্পতি ঘদি-এরপ দৃঢ়-বঙ্ধনে সংযোগিত হন, বে দেখিবেন দাম্পত্য প্রণয় 
আরও শত গুণে বৃদ্ধি হইবে। রি 

অনেকে বলিয়ু। থাকেন যে, আমাদের দেশে হিন্দু বিধবাগণের ধিবাহ - 

হইতে পারে না; কাজেই মনের ইচ্ছা থাকিলেও বিধবাগণ আর বিবাহ .করিতে 



হিন্দু বিধবার, আঁবাঁর বি বাহু হওয়া উ
চিত কি না. । হিরা 

দের মহত কিছু প্রকাশ পায় না, স্িব।ছের শ্যাম 

কিলেবৈ রমণী প্রলোভন ভন দৃষ্ করিয়া] 
নূত স্বামীর ধ্যানে ভীবন কা রি 

নরেন, তিনিই যথার্থ দ্বৃমীর প্রতি প্রণয়বতী। রুষগণ যদি প
ল রি 

ক্য হলে অন্য স্ত্রী বিবাহ না করেন, তবে দীরিনিভীয মহ, কুবিতে : 
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রেন না। এতদবার! তাহা 

রঃ 
একথায়ও আমি সম্মতি প্রদান করিতে পারি না বিবাহ 4 না বু | 

ারিলেও তঅনেক' বিধবা ব্যভিঢারিবী হইতে পারে, বাহারা তন্ধিষয়ে বিরুতা 

ঠাথাদিগকেই প্রসংশা করিতে হয়) গ্রলৌভনের মধ্যে বাস করিয়াও যিনি 
কান প্রকারে প্রলোভিত হয়েন না, তিনিই যথার্থ মহতৎ-হৃদয়! স্বীকার 

চরিলাম। কিস্ত সেতো শিক্ষা-সাপেক্ষ | দশবর্া়। বালিকার নিকট 
প্রলোভনের দ্বার খুলিয়া! দিয়া কোন্ মুর্খ ত্বাহার মহত্ব পরীক্ষা করিতে যার, 

হায় ! তেমন তেমন জ্ঞানী ব্য্িগণও প্রলোভন হছুতে দূরে বাস করিতে 

বাসনা কন্্ে। এরূপ হইলে আর অসৎ সংসর্সের ও সন্ৃষ্টান্তের আবশ্যক কি? 

শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে পরে অবশ্যই প্রলোন্ডনের ক্হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়] 

যায়। 

মহাত্মা বীশু্রীষ্ট তাহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন, যে “তোমাদের নেত্র 

যদি তোমাদিগকে কুপথে নেয়, তবে তাহা উত্পাটন করিযু* ফেল, কেনন! 

তোমার চিরকাল অনন্ত নরক তভোগ্নাপেক্ষা বরং চক্ষু নষ্ট হওয়া ভাল 1” * 

মন্থুষ্যের মনের গতি বারিআোতের ন্যায়; একদিকের ঠিত রোধ কর, 

জল যেরূপ অন্যদিকে ছুটিবে, মনের বাসনা ও মনুষ্য জীবনের কাধ্য শ্রোতও 

তেমন অন্য দিকে ছুটিয়া চলিবে। অতএব বিবাহের নিয়ম সমাজে প্রচলন 
করিয়া দিলে হিন্দু বিধবাগণ অনেকেই বিবাহিতা হইবেন । পুরুষদের কাধ্যের 

প্রতি দৃষ্টি করিলেই ত একথার সহ্য হৃদয়নম হটে পারে । পুরুষের বিবাহের 
নিয়ম আছে,করজন য যুবক-_যুবক কেন,কয়জন বৃদ্ধ__স্ত্রা বিয়োগ হইলে,যুটিয়। 

ই বিবাহ না করিয়া থাকেন? সেরূপ রমণীগণও পত্র কন্যা 
থাকিলে বিবাহ করিতে থাধিবে। তবেই পবিত্র হিন্দুসমাঞ্গ শীঘ্রই যবন- 

সঙ্গের, ন্যায় হইয়া দাড়াইবে সন্দেহ নাই । কিন্ত সে পথে বাধ থাকাতে 

ছুচারি জন্ হিন্দু বিধবার জীবন যেমন পাপাকার্যে নষ্ট হয়, তেমন আবার 

সহত্র জনের মন ধর্মের প্রতি আকষ্ট হয়। যে সমাজেনবিবাহের নিয়ম 

থাকিলেও রমীগণ বিবাহ ন! করিয়া.মৃত স্বামীর আরাঁধনায় জীবন কাটান, সে 



নবভশি নল । 

রা জালের নে মহত্ব, তাহাদের সমাজের মহত্ব কি? আমাদের হিন্দু- 
আমান মহ 'বলিয়াই, পরাশর বিধিতে বিবাহ নিয়ম থাকিলেও তাহ] 

রি লতি করিলেন, না; এমন ছুর্বদ্ধিকে যে স্থনিয়ম সমাজ হইতে দূর 
করিত সে স্থানে কুনিম্বম প্রচলিত করত বিধবাগণের মহত্ব পরীক্ষা করিবে ? 

আমাদের: 'হিন্দুশান্বেত বিধবাবিবাহের বিধি আছেই এবং ক্ষেত্রজ 

পুত্োৎপাধনের ও ত বিধি আছে, হিন্দু সন্তানগণ নিতান্ত বিওদ্ধ হৃদয় 
টয়া উঠিাছিলেন বলিয়াই এ সকল অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। 

শ্রীশ্যামাস্থন্দরী দেবী। 

ঢাকা । ২৭নৎ বাজাল। বাজার । 

প্রীমতী শ্য।মাহন্দরী দেবীর সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। 

স্বানাভাবই তাহার প্রধান কারণ | শ্ছলে স্থলে, ছুই তিন চারি পৃষ্ঠা ক্রমা- 

গত পরিত্যাগ করা গিয়াছে। প্রবন্ধের শৃঙ্খল] রাখিবার জন্য, কোন কোন 

প্যারাগ্রাফের আরস্তের ছুই একটি শব্দ পরীব্তিত করিতে; হইয়্াছে। 

কুত্রাপি ভাষার পরীবর্তন করা যায় নাই । কলিকাঁতার সাবিত্রী লাইব্রেরি 

হইতে শ্রীমতী শ্যামাসুন্দ রী পবিধবাবিবাহ” বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় পার্িতোধিক 

পাইয়াছেন; তাহার প্রবন্ধের উপসংহার ভাগ বিগত মাসের গার 

শেষপ্রবন্ধের উপসংহার-রূপে উদ্ধত হয়। 
চে 

সম্পাদক! 
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